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RESUMO 

Interferências antrópicas, a exemplo do desenvolvimento de obras inadequadas, da 
ocupação desordenada do solo e de seu uso indiscriminado para atividades 
agropecuárias, podem intensificar o aporte de sedimentos para os estuários, 
implicando em alterações na conformação de seu canal, assoreamento, alteração da 
qualidade das águas e dos ecossistemas. Diante disso, este trabalho pretende 
avaliar a aplicabilidade do modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para 
estimar, mesmo que de forma preliminar, a distribuição da produção de sedimentos 
ao longo da bacia hidrográfica do rio Potengi (BHRP) e a sua contribuição para o 
estuário, fazendo também um paralelo com sua suscetibilidade à erosão hídrica, de 
maneira que a aplicação dessa ferramenta possa ser cogitada para fins de 
planejamento e gestão da bacia. O mapa de suscetibilidade à erosão hídrica foi 
construído a partir da sobreposição da erosividade das chuvas, da erodibilidade dos 
solos, da declividade do terreno e da cobertura do solo. Para a sobreposição desses 
critérios foi realizada uma análise multicriterial pelo método AHP (Analytical 
Hierarchy Process). O SWAT foi executado para a um período de cinco anos (1997 - 
2001), considerando três cenários com composições de cobertura do solo diferentes, 
com base nas formas de interferência humana: agricultura, pastagem e nenhuma 
interferência (background). Os resultados foram analisados em termos de 
escoamento superficial, de produção de sedimentos e de propagação dos 
sedimentos ao longo dos trechos de rio. Com os resultados das simulações, 
comparados ao mapa de suscetibilidade à erosão, foi possível constatar que as 
porções de cabeceira oeste da bacia e do baixo rio Potengi retornaram os maiores 
valores de produção de sedimentos, alcançando 2,8 e 5,1 t/ha.ano, respectivamente, 
enquanto que a região central foi considerada a menos suscetível à erosão e a que 
gera menor carga de sedimentos, não superando 0,7 t/ha.ano. Percebeu-se ainda 
que nas sub-bacias mais a oeste da bacia, onde se revelam as nascentes da rede 
hídrica, a produção de sedimentos é impulsionada, naturalmente, pelas grandes 
declividades aliadas aos solos frágeis. Já para a região leste da bacia os resultados 
sugerem que, por força de sua própria natureza, essa região não contribuiria 
significativamente com aporte de sedimentos para o rio Potengi, de forma que a 
maior parte dos sedimentos produzidos é conseqüência das atividades antrópicas. 
Para a porção central da bacia, a análise da propagação de sedimentos aponta para 
um predomínio da deposição em detrimento do transporte, a partir do que se conclui 
que muito dificilmente um evento de chuva que ocorra no alto rio Potengi contribuirá 
significativamente com aporte de sedimentos para o estuário do rio. Tendo em vista 
que os processos de calibração do modelo ainda não foram desempenhados, torna-
se imprescindível salientar que os valores apresentados nos resultados deste 
trabalho não devem ser utilizados para fins práticos. De todo modo, este estudo 
alerta para os riscos do avanço de um processo inadequado de alteração da 
cobertura natural do solo, sobretudo nas proximidades das nascentes do rio Potengi 
e na porção do baixo rio Potengi. Espera-se que este trabalho contribua para motivar 
futuras pesquisas na área e incitar as discussões voltadas para o manejo da BHRP, 
incluindo o planejamento das formas de ocupação e das atividades exercidas em 
seu território. 

Palavras-chave: suscetibilidade à erosão, produção de sedimentos, SWAT, Rio 
Potengi. 



 

 

ABSTRACT 

Anthropic disturbances in watersheds, such as inappropriate building development, 
disorderly land occupation and unplanned land use, may strengthen the sediment 
yield and the inflow into the estuary, leading to siltation, changes in the reach 
channel conformation, and ecosystem/water quality problems. Faced with such 
context, this study aims to assess the applicability of SWAT model to estimate, even 
in a preliminary way, the sediment yield distribution along the Potengi River 
watershed, as well as its contribution to the estuary. Furthermore, an assessment of 
its erosion susceptibility was used for comparison. The susceptibility map was 
developed by overlaying rainfall erosivity, soil erodibility, the slope of the terrain and 
land cover. In order to overlap these maps, a multi-criteria analysis through AHP 
method was applied. The SWAT was run using a five year period (1997-2001), 
considering three different scenarios based on different sorts of human interference: 
a) agriculture; b) pasture; and c) no interference (background). Results were 
analyzed in terms of surface runoff, sediment yield and their propagation along each 
river section, so that it was possible to find that the regions in the extreme west of the 
watershed and in the downstream portions returned higher values of sediment yield, 
reaching respectively 2.8 e 5.1 ton/ha.year, whereas central areas, which were less 
susceptible, returned the lowest values, never more than 0.7 ton/ha.ano. It was also 
noticed that in the west sub-watersheds, where one can observe the headwaters, 
sediment yield was naturally forced by high declivity and weak soils. In another hand, 
results suggest that the eastern part would not contribute to the sediment inflow into 
the estuary in a significant way, and the larger part of the sediment yield in that place 
is due to anthropic activities. For the central region, the analysis of sediment 
propagation indicates deposition predominance in opposition to transport. Thus, it’s 
not expected that isolated rain storms occurring in the upstream river portions would 
significantly provide the estuary with sediment. Because the model calibration 
process hasn’t been done yet, it becomes essential to emphasize that values 
presented here as results should not be applied for pratical aims. Even so, this work 
warns about the risks of a growth in the alteration of natural land cover, mainly in 
areas closer to the headwaters and in the downstream Potengi River. 

Keywords: erosion susceptibility; sediment yield, SWAT, Potengi River. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de qualquer civilização, desde sempre, encontrou alicerce 

nas formas de interação que o homem exerce com o meio ambiente, aliadas às suas 

culturas e aos seus sistemas econômicos. Quase todas as civilizações que neste 

planeta existiram enfrentaram conseqüências ambientais provocadas pelas 

maneiras com que povoaram a superfície e usufruíram de seus recursos, a exemplo 

dos Maias e da antiga civilização que outrora se desenvolveu na Ilha de Páscoa.  

Nesse sentido, é plausível associar, seguindo uma linha conseqüencial, o 

crescimento populacional com o uso e a ocupação indiscriminados do solo, as 

perturbações do equilíbrio dos sistemas naturais, a erosão acelerada do solo para 

além de sua tolerância de perda de solo, o empobrecimento do solo, a produção 

excessiva de sedimentos, o aporte demasiado de sedimentos para os recursos 

hídricos, culminando em contaminação e assoreamento dos mesmos. 

No estado do Rio Grande do Norte, localizado da região nordeste do Brasil, 

associações entre o crescimento populacional e a degradação inconseqüente dos 

ecossistemas naturais também são observadas. 

No que concerne aos recursos hídricos, pode-se destacar, em nível de 

importância, o rio Potengi, por conta de sua extensão de mais de 170 Km, 

atravessando diversos municípios e diferentes configurações de paisagens, e, 

sobretudo, pela diversidade de atividades que se desenrolam em seu estuário, 

considerando que às margens de seu trecho mais baixo está localizado o município 

de Natal, capital do Estado, com mais de 806.000 habitantes, o que significa cerca 

de 25% da população total do Rio Grande do Norte (IBGE, 2010). 

Afora isso, essa região carrega em si grande relevância histórica, consolidada 

com a chegada dos portugueses no século XVI, sendo o Forte dos Reis Magos 
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considerado um ponto de partida para o desenvolvimento da capitania do Rio 

Grande do Norte (Cunha, 2004). 

Sob a ótica ambiental, além de seu valor de existência enquanto área que 

comporta um rico ecossistema, incluindo manguezais, trata-se de uma fonte 

tradicional de recursos pesqueiros, incluindo práticas de carcinicultura, além de ser 

um ambiente admirado pela beleza cênica e para o entretenimento. Também nesse 

estuário é onde está instalado desde 1932 o Porto de Natal, sendo peça 

importantíssima para a economia da região e para o qual a profundidade do canal é 

fator determinante para a operação de entrada e saída de navios. 

Sabe-se que em função dos estuários estarem, em geral, protegidos das 

ondas de oscilação, bem como por constituírem os últimos quilômetros de um rio, 

estabelecem um ambiente de destino propício para a acomodação de sedimentos 

finos, coesivos, silte e argila (Dyer, 1997) 

Conseqüentemente, interferências antrópicas, a exemplo do desenvolvimento 

de obras hidráulicas inadequadas, da ocupação desordenada do solo e de seu uso 

indiscriminado para atividades agropecuárias, podem intensificar o aporte de 

sedimentos nos estuários, culminando em redução de suas profundidades, larguras 

e declividades do canal, assoreamento, alteração da qualidade das águas e dos 

ecossistemas. 

Essas alterações podem acarretar em prejuízo substancial para as 

instalações portuárias, impelindo maiores riscos às embarcações que almejam 

alcançar o Porto de Natal através do estuário do Rio Potengi. Além disso, quando 

existem porções urbanizadas ou de agricultura no entorno do curso d’água, soma-se 

um risco associado de que os sedimentos produzidos nessas parcelas possam 

conferir contaminação ao corpo hídrico. 

Partindo do pressuposto de que há interesse público de recuperar e preservar 

o Rio Potengi, juntamente com seu estuário, impondo destaque, neste caso, para as 

questões sedimentológicas associadas aos processos erosivos, julga-se 

conveniente que se realizem avaliações preliminares das condições da bacia 

hidrográfica do ponto de vista de sua suscetibilidade a sofrer erosão hídrica e de seu 

potencial de produção de sedimentos. 
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Nesse contexto, a identificação dos níveis de suscetibilidade à erosão em 

conjunto com a avaliação da distribuição da produção de sedimentos na bacia 

hidrográfica do rio Potengi (BHRP) pode servir de respaldo tanto para fins de 

diagnóstico, facilitando o direcionamento de investimentos para áreas consideradas 

prioritárias, quanto para o planejamento de ações voltadas para o manejo e o 

monitoramento de uma bacia, considerando o controle das formas de crescimento e 

de ocupação da porção da bacia hidrográfica com interferência significativa no curso 

hídrico e, sobretudo, em seu estuário. 

Para tanto, as modelagens matemáticas e computacionais têm sido 

amplamente desenvolvidas e aplicadas dentro de cenários locais e regionais. 

Especificamente para os casos em que se deseja realizar previsões dos processos 

erosivos, os modelos matemáticos têm sido largamente utilizados, tendo como uma 

das principais vantagens a possibilidade de se investigar diversos cenários e suas 

conseqüências, servindo como uma importante ferramenta de planejamento (Silva et 

al., 2004). 

Nesse sentido, o modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) aparece 

como uma possível ferramenta para avaliar a produção e o aporte de sedimentos 

para o estuário do Rio Potengi, bem como a relação entre a produção de sedimentos 

e as formas predominantes de cobertura do solo. 

O SWAT, concebido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e 

em constante desenvolvimento desde cerca de 30 anos atrás, tem sido consolidado 

com sucesso no que concerne à avaliação dos recursos hídricos e da sua poluição 

oriunda de fontes pontuais ou difusas.  

Trata-se de um modelo interdisciplinar robusto, de base física, contínuo no 

tempo, com parâmetros distribuídos em escala de bacia hidrográfica, e que 

possibilita o uso de interface com Sistema Informação Geográfica, SIG, como 

ferramenta suporte para a entrada no SWAT de dados topográficos, pedológicos, de 

uso do solo, entre outros (Machado e Vettorazzi, 2003; Neitsch et al., 2005). Entre 

os componentes do modelo podem ser destacados: hidrologia, clima, produção de 

sedimentos, nutrientes, agrotóxicos, temperatura do solo, terra cultivada, práticas de 

manejo do solo etc. 
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Esse modelo vem sendo aplicado com sucesso para diversas situações em 

várias regiões do mundo, a exemplo dos Estados Unidos, da Europa, da África e da 

China, assim como no Brasil (Machado, 2002; Baldissera, 2005; Moro, 2005; 

Baltokoski, 2005). Suas aplicações abrangem análises de capacidade suporte de 

cursos hídricos, avaliação da eficiência de planos integrados para conservação de 

recursos hídricos, estudos da influência de cenários de uso do solo na poluição 

hídrica, estudos de impactos hidrológicos provocados pelas mudanças climáticas, 

etc. 

Diante disso, este trabalho pretende avaliar a aplicabilidade do modelo SWAT 

fazendo interface com SIG para estimar, mesmo que de forma preliminar, a 

produção de sedimentos ao longo da BHRP e a sua contribuição para o estuário, 

fazendo um paralelo com sua suscetibilidade à erosão hídrica, de maneira que a 

aplicação dessa ferramenta possa ser cogitada, sobretudo para fins de planejamento 

e gestão da bacia. 

Espera-se que este trabalho contribua para o entendimento de como e em 

que grau os padrões de uso e ocupação do solo que se desenvolvem na bacia 

influenciam os processos erosivos e a produção de sedimentos. 

A estruturação deste trabalho tem início com uma seção de Fundamentação 

Teórica, capítulo 2, a partir da qual se anseia elucidar os principais conceitos e 

teorias que embasaram e nortearam o progresso deste estudo. Em seguida, no 

terceiro capítulo, traça-se a caracterização da bacia hidrográfica enquanto sistema 

objeto de estudo, sobretudo nos aspectos em que confere interferência sobre os 

processos erosivos e a produção de sedimentos. 

O quarto capítulo está reservado para a descrição dos métodos selecionados 

e das etapas realizadas para a construção de um mapa preliminar de suscetibilidade 

à erosão hídrica da BHRP. Já no quinto capítulo serão abordadas as questões 

relativas à execução do modelo SWAT, a começar pela descrição do modelo, 

passando pela determinação dos principais parâmetros envolvidos nas simulações e 

pela sua interface com sistema de informação geográfica, SIG. 

O sexto capítulo trata dos resultados retornados pela execução das 

simulações com o modelo SWAT no que concerne à produção e propagação de 

sedimentos ao longo da bacia, juntamente com a discussão interpretativa dos 
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mesmos, considerando sempre que possível, de forma comparativa, o mapa de 

suscetibilidade à erosão hídrica da bacia, discutido no quarto capítulo. Por fim, as 

conclusões, juntamente com recomendações de melhoria e de trabalhos futuros 

estão sintetizadas no sétimo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Considerando que o objetivo principal deste trabalho, a avaliação da produção 

de sedimentos, está diretamente associado à erosão hídrica e seus fatores 

intervenientes, esses assuntos serão abordados a seguir. De forma complementar, 

versa-se ainda acerca da modelagem para estimar produção de sedimentos e da 

integração da modelagem a Sistemas de Informação Geográfica. 

2.1 EROSÃO, FATORES INTERVENIENTES E FORMAS DE 

ABORDAGEM 

A palavra erosão tem origem no verbo do latim erodere e seu significado em 

português se aproxima do verbo corroer (Roose, 1996). Conceitualmente, de acordo 

com Bertoni e Lombardi Neto (2005), a erosão é uma coleção de processos 

provocados predominantemente pela água e pelo vento que provocam o desgaste 

de porções terrosas ou rochosas da superfície terrestre, com conseqüente 

desagregação, remoção e destinação dos sedimentos gerados. 

Trata-se de um fenômeno natural que ocorre lentamente a partir de diversas 

forças motrizes ambientais na condição de intempéries (ventos, chuva, temperatura 

etc.) e que tem função essencial na conformação geomorfológico-topográfica da 

superfície terrestre. Ademais, os sedimentos gerados pelos processos erosivos 

enriquecem vales e planícies proporcionando as condições produtivas do solo e 

possibilitando alimentar boa parte da humanidade. Portanto, a erosão pode ter um 

resultado dito “tolerado” e essa tolerância é definida por Roose (1996) como a 

erosão que não acarreta em reduções significativas na produtividade do solo. 

Todavia, a interferência antrópica é capaz de acelerar os processos erosivos 

por conta de suas formas de crescimento pautadas no progresso material 
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inconseqüente, englobando práticas perniciosas de uso e ocupação do solo, 

supressão de vegetação e obras impactantes (Siviero, 1999; Guerra, 2005; De 

Carvalho et al., 2006). 

De acordo com Rompaey et al. (2005),  as conseqüências da erosão do solo 

associada à produção, transporte e deposição de sedimentos, ocorrem 

resumidamente em duas esferas: on-site e off-site. Os efeitos on-site são aqueles 

que ocorrem em nível de terreno, geralmente associados a alterações da estrutura 

do solo, conformação e fertilidade. Já os efeitos off-site são aqueles que alcançam 

os cursos hídricos na forma de deposição de sedimentos, o que reduz a capacidade 

hídrica de rios e reservatórios, aumentando o risco de enchentes, ao passo que 

encurta o tempo de vida útil de reservatórios.  

Não há dúvidas de que a erosão é um grave problema ambiental, causando 

impactos que podem ser sentidos muito além da origem do seu processo, já que tem 

provocado não só o empobrecimento do solo com danos a pastagens e culturas, 

mas também deslizes de barrancos, assoreamento e eutrofização de corpos d’água 

e poluição de mananciais.  

Entretanto, de acordo com Martins (2001), a sistematização dos estudos 

voltados para a erosão do solo teve início apenas no século XX, juntamente com o 

despertar para a importância do planejamento das formas de uso e ocupação do 

solo.  

Partindo do pressuposto de que a produção de sedimentos é fruto dos 

processos erosivos do solo, e se há o anseio de desenvolver e aplicar maneiras de 

prevenir a produção excessiva de sedimentos é essencial que se investigue a 

dinâmica erosiva desde sua origem, bem como suas categorias. Para tanto, faz-se 

relevante observar os fatores que interferem nas formas de erosão, ressaltando o 

caráter interativo que há entre os mesmos. Para Silva (2004), os principais desses 

fatores são tipo de solo, natureza das suas rochas formadoras, clima, topografia, uso 

e ocupação, e, por fim, as práticas conservacionistas empregadas. 

Dentre as categorias de erosão que se conhece, destaca-se em extensão e 

magnitude, a erosão hídrica, sobretudo nas regiões tropicais, sendo a chuva um 

fator climático de substancial importância para o desencadeamento dos processos 

erosivos no solo; para Bertoni e Lombardi Neto (2005), assim como para Guerra et 
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al. (2005), a água é o agente de erosão mais importante, a ponto de ser o fator 

predominante na avaliação desempenhada pela maioria das modelagens de erosão 

e produção de sedimentos.  

Nesse sentido, o primeiro mecanismo gerador de erosão hídrica é provocado 

pelo impacto das gotas da chuva no solo provocando desagregação das partículas e 

os primeiros deslocamentos através do mecanismo conhecido como salpicamento 

ou splash. Além disso, Bertoni e Lombardi Neto (2005) distinguem três categorias 

essenciais de erosão hídrica: a) erosão laminar ou superficial; b) erosão linear ou em 

sulcos; e c) voçorocas. Muito embora os três tipos de erosão possam ocorrer 

simultaneamente, há entre os mesmos uma hierarquia de magnitude.  

A erosão laminar se configura como uma espécie de lavagem da superfície do 

solo provocada pelo deflúvio; a erosão linear decorre do surgimento de caminhos 

preferenciais que forçam a concentração do escoamento superficial a abrir sulcos no 

solo; o prolongamento desse efeito ao longo do tempo pode agravar o caso para o 

que se denomina como voçorocas, dilatando e aprofundando os sulcos 

espetacularmente a ponto de, por vezes, expor camadas mais profundas do solo ou 

mesmo o aqüífero, dependendo de sua profundidade.  

De acordo com Martins (2001), a última etapa do processo de erosão do solo 

é a deposição dos sedimentos gerados, que acontece quando a energia cinética do 

escoamento não é mais suficiente para transpor as obstruções do terreno, ou 

quando o limite crítico da capacidade de transporte é alcançado. Considerando que 

a deposição ocorra antes de alcançar as vias de drenagem da bacia, a erosão 

hídrica pode provocar recobrimento de solos férteis, danificar pastagens e 

plantações, modificar paisagens, etc. Por outro lado, uma vez que os sedimentos 

gerados pela erosão hídrica atinjam os cursos hídricos, há o risco de que sejam 

desenvolvidos efeitos indesejáveis, tais como assoreamento, eutrofização e 

poluição. 

2.2 PERDA DE SOLO E PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS 

Os sedimentos em suas diversas conformações e características são 

componentes naturais integrantes dos cursos hídricos mesmo quando em estado de 

equilíbrio e livre de interferências antrópicas, uma vez que estão associados 
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intimamente aos fenômenos erosivos naturais, ou como resultados da erosão 

geológica. Trata-se do material sólido mineral ou orgânico que, originado da erosão 

fomentada pela ação eólica, pelo impacto das chuvas, pelo escoamento superficial 

etc. em porções continentais da bacia hidrográfica, atinge os cursos hídricos e nele é 

transportado em suspensão ao longo do fluxo hídrico, podendo ser depositado ao 

longo do leito do curso a depender das características sedimentológicas e da 

dinâmica hídrica. 

Contudo, dependendo da quantidade e da qualidade dos sedimentos 

aportados aos corpos de água, há a possibilidade de manifestação de diversos 

fenômenos prejudiciais; a presença de quantidades relativamente altas de sólidos 

suspensos pode provocar redução do índice fótico das águas com conseqüente 

diminuição da disponibilidade de energia luminosa para os organismos aquáticos 

fotossintetizantes, recobrir ovos e alimentos da população de peixes, sufocar recifes 

de corais, colmatar zonas de filtração, comprometer guelras de peixes, bem como 

podem servir de veículo para contaminantes adsorvidos.  

Além disso, parte dos sedimentos tende a decantar e se acumular ao longo 

do leito do corpo de água, podendo causar, em primeira instância, alterações tanto 

na conformação do curso quanto na dinâmica hídrica. De acordo com Farias (2008), 

o excesso de sedimentos aportados a rios e reservatórios pode provocar o 

assoreamento dos mesmos, culminando, por conseguinte, em impactos negativos 

de disponibilidade hídrica. Além disso, quando se tratam de zonas estuarinas 

portuárias, o assoreamento pode comprometer canais para acesso de embarcações, 

exigindo esforços dispendiosos de dragagem e outras intervenções para 

aprofundamento de canais. 

Por conseguinte, como afirmam Valdivieso e Naranjo (2003), o volume de 

sedimentos transportado por um curso hídrico é uma componente de fundamental 

importância a ser considerada para o planejamento e a operação de obras 

hidráulicas. 

De acordo com Kéller (1996), existe uma relação geral entre o tamanho da 

bacia de drenagem e a carga de sedimentos que sugere que à medida que o 

tamanho da bacia aumenta a produção de sedimentos por unidade de área diminui. 

Essa relação é resultado do aumento na probabilidade do sedimento ser depositado 

ou armazenado em porções da bacia antes de alcançar os cursos hídricos em 
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grandes bacias hidrográficas. Por outro lado, em geral, as bacias pequenas são 

mais íngremes, fato que aumenta a energia disponível para erosão do solo e 

transporte de sedimentos. 

Para Tucci e Collischonn (1998), é possível estimar a produção de 

sedimentos a) tomando como base o volume de material dragado em canais; b) 

através da avaliação de assoreamento de lagos, c) a partir de valores típicos 

relacionados aos níveis e tipos de urbanização; d) ou por meio de equações típicas. 

2.2.1 Equação Universal de Perda de Solo – EUPS ou USLE 

A Equação Universal de Perda de Solo (EUPS ou USLE) é o modelo para 

estimativa de perda de solo de uso mais generalizado no Brasil e um dos mais 

utilizados em todo o mundo. Essa equação foi proposta pelo Soil Conservation 

Service of USA e desenvolvido por Wischmeier e Smith (1978) a partir da análise de 

uma base de dados levantados em mais de 10.000 lotes de pequenas dimensões, 

manifestando distintas características de clima, solo, relevo e cultivo.  Versa-se, na 

verdade, a cerca de um modelo empírico que, por ter sido concebido com base em 

pequenos lotes, contempla especificamente os processos de erosão hídrica 

superficial laminar. Portanto, a EUPS (Equação 2.1) avalia a erosão do solo, mas 

não estima a produção de sedimentos em nível de bacia hidrográfica (Vieira e 

Lombardi Neto, 1995; Martins, 2001; Farias, 2008). 

Na verdade, a equação EUPS possibilita estimar a perda de solo (PS) a partir 

da multiplicação de seis variáveis ou índices: I) índice de erosividade da chuva [ ]; 

II) erodibilidade do solo [ ]; III) comprimento da rampa [ ]; IV) declividade [ ]; V) 

cobertura do solo [ ]; e VI) Práticas de manejo [ ]. 

 2.1 

I. O índice de erosividade da chuva (  é composto pelo produto da energia 

cinética da precipitação e seu impacto ao atingir o solo com sua intensidade 

máxima de 30 minutos (I30), sendo expresso em Megajoule/hectare-milímetro 

de chuva (Mj/ha mm); está diretamente relacionado com a erosão por 

salpicamento; 
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II. O índice de erodibilidade ( ), segundo Silva (2004), relaciona a intensidade 

de erosão associada à chuva considerando um solo específico sem 

cobertura, mas que é submetido a operações culturais convencionais. Em 

outras palavras, trata-se de um índice que indica o grau de suscetibilidade de 

um solo à erosão hídrica; 

III. O comprimento do declive ( ) indica a relação de perdas de solo entre um 

determinado comprimento de rampa e um comprimento referência de 25m, 

considerando condições idênticas no que concerne a tipo de solo, chuva, grau 

de declive, cobertura e manejo do solo;  

IV. A inclinação do declive ( ) informa a relação de perda de solo entre um 

declive determinado e um declive referencial de 9% de inclinação, 

considerando também condições idênticas; 

V. O fator cobertura do solo ( ) indica o nível de redução na intensidade de 

perda solo provocado pelas formas de cultivo e cobertura vegetal existentes 

numa determinada área; 

VI. As práticas conservacionistas ( ) são também consideradas diante de seus 

efeitos de atenuar a erosão do solo, sendo as práticas mais comuns o plantio 

em em faixas de contorno, terraceamento e alternância de campinas (Bertoni 

e Lombardi Neto, 2005). 

Os fatores  e  podem também ser estimados na forma de um fator 

topográfico único  através de equações de ajuste, a exemplo da equação 2.2, 

sugerida por Silva et al. (2004). 

 2.2 

A EUPS tem como uma de suas principais limitações a incapacidade de 

prever o destino ou os espaços físicos nos quais há deposição de sedimentos. A 

isso se soma a desvantagem de não poder ser usada para estimar a erosão e a 

produção de sedimentos a partir de um único evento chuvoso (Lim et al. 2005; 

Maeda, 2008). 

Roose (1996), em documento da FAO, cita ainda outras das limitações 

intrínsecas ao modelo EUPS: 
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I. O modelo se aplica apenas para os casos de erosão laminar associada à 

chuva enquanto fonte de energia cinética; 

II. foi testado apenas para declividades na faixa de 1-20%;  

III. aplica-se apenas para dados médios de mais de 20 anos e não se aplica para 

eventos individuais; 

IV. desconsidera importantes interações entre fatores, a exemplo da relação 

entre declividade e cobertura do terreno. 

Diante dessas restrições da EUPS, algumas adaptações foram 

desenvolvidas, a exemplo da EUPS Modificada (EUPS-m) ou MUSLE, que é uma 

das equações fundamentais dentro das rotinas de cálculo seqüenciadas pelo modelo 

SWAT para estimar a produção de sedimentos. 

2.2.2 Eups Modificada - EUPS-m ou MUSLE. 

Enquanto que a EUPS computa a perda de solo anual média a partir de uma 

função da energia cinética exercida pela ação do impacto da chuva no solo. Na 

EUPS-m (equação 2.3) esse fator é substituído por uma função do escoamento 

superficial. Dessa forma é possível executar melhores predições da produção de 

sedimentos, além de permitir a aplicação da equação para eventos chuvosos 

individuais (Williams e Arnold, 1997; Martins, 2001). 

 2.3 

Onde  é a produção de sedimentos (t/acre);  é o escoamento superficial 

(pés/acre);  é a vazão de pico (pés³/s);  é a área da bacia (acres), e  e  são 

coeficientes de ajuste. 

2.3 MODELAGEM PARA ESTIMAR PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS 

Sempre que se pretende investigar fenômenos largamente distribuídos no 

espaço e no tempo, como é o caso das avaliações aplicadas a bacias hidrográficas, 

é bastante comum que se empreguem modelos que simulem os fenômenos 

pertinentes, bem como as interações entre os mesmos. Isso porque a quantidade de 
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medições de campo necessárias ao se considerar a ausência de modelos, em geral, 

tornaria financeiramente proibitiva a maioria dos projetos de avaliação, planejamento 

e manejo de bacia hidrográfica logística (Prado, 2005). 

A partir da década de 1990, o uso de intervenções computacionais vem 

alcançando cada vez mais espaço nas mais variadas ciências, incluindo a 

engenharia, sobretudo pelo aperfeiçoamento das interfaces para o usuário. Destarte, 

mais especificamente, a ciência computacional associada a sistemas de recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos vem se desenvolvendo progressivamente, 

englobando tanto interesses acadêmicos múltiplos quanto procedimentos práticos de 

engenharia. Estão difundidos e são aplicados atualmente vários modelos de 

simulação com naturezas diversas, podendo ser classificados em diversas 

categorias, a exemplo de modelos físicos e matemáticos, contínuos e discretos, 

dinâmicos e estáticos, descritivos e conceituais, estocásticos e determinísticos, etc. 

(Viessman e Lewis, 1995). 

Os modelos aplicados a bacias hidrográficas são capazes de propiciar um 

melhor entendimento das relações entre as atividades de uso do solo e os 

processos intervenientes na qualidade dos recursos hídricos inseridos na bacia em 

estudo (Im et al., 2003). A modelagem quando bem aplicada pode se posicionar 

como instrumento integrador da complexidade dos sistemas ambientais, sendo 

capaz de lidar com a dinâmica dos processos naturais. 

Entretanto, é preciso considerar que qualquer processo de modelagem 

carrega consigo um grau de incerteza com origem na resolução dos dados de 

entrada, nas abstrações do modelo e heterogeneidade natural das bacias 

hidrográficas (Arabi et al., 2007). Por outro lado, essa questão pode ser 

suficientemente minimizada com o emprego adequado de procedimentos de 

calibração e validação. 

Segundo da Silva et al. (2004), especificamente para os casos em que se 

deseja realizar previsões dos processos erosivos, os modelos matemáticos têm sido 

largamente utilizados, tendo como uma das principais vantagens a possibilidade de 

se investigar diversos cenários e suas conseqüências, servindo como uma 

importante ferramenta de planejamento. 
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Nesse sentido, objetivando um melhor entendimento dos processos que 

regem a produção de sedimentos, bem como das suas conseqüências, existem 

atualmente vários modelos que se destacam pelo caráter quantitativo, ou como 

ferramenta de previsão e planejamento, a exemplo dos modelos WEPP, WESP e 

KINEROS2, já amplamente conhecidos e utilizados (Farias, 2008). Por outro lado, 

outros modelos têm despertado interesse mais recentemente pela possibilidade de 

conferir maior representatividade e maior praticidade de execução e aplicação, 

sendo o caso do modelo SWAT. 

Vale destacar como um dos principais benefícios do modelo SWAT a sua 

aplicabilidade a diferentes regiões, com diferentes cenários e em contextos distintos, 

questão corroborada pelos diversos trabalhos que já foram desenvolvidos com o 

esse modelo em várias partes do mundo. 

Parajuli et al. (2008) aplicaram com sucesso o modelo SWAT na alta bacia 

hidrográfica do rio Wakarusa, com 950 Km² e elevação média de 304 m, localizada 

no estado de Kansas nos Estados Unidos para avaliar a efetividade de diferentes 

comprimentos de faixas vegetais de filtragem, vegetative filter strips (VFS), em 

programas conservacionistas com intuito de reduzir a produção de sedimentos e os 

teores de coliformes fecais. 

Schuol et al. (2008) usaram o SWAT para estimar a disponibilidade de água 

doce no sub-continente oeste africano, compreendendo uma grande área de 4 

milhões Km² ou 1/7 da área total da África. 

Kliment et al. (2008) aplicaram o modelo SWAT com intuito de avaliar 

mudanças nas cargas de sólidos suspensos na bacia hidrográfica do rio Blsanka, 

com uma área de estudo de 374 Km², localizada no noroeste da Boemia, na 

República Tcheca, Europa central. 

De acordo com Baltokoski (2008), 

o modelo SWAT é eficiente, dada as condições brasileiras, onde é difícil 
utilizar modelos determinísticos, principalmente devido às limitações de 
equipamentos e de verbas. Exige-se uma quantidade e qualidade de dados 
ambientais, nem sempre fácil de serem obtidos e, além disso, requer 
grandes esforços de modelagem e na [de] interpretação dos resultados, 
sendo altamente recomendável para aplicações práticas a formação de uma 
equipe especializada. 
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Baltokoski (2008) obteve resultados consideravelmente satisfatórios quando 

fez uso do modelo SWAT com fins em avaliar sua aplicabilidade na previsão de 

escoamento superficial, na produção de sedimentos e no fluxo de massa do fósforo 

total nas microbacias do Rio Conrado e do Rio Pinheiro, afluentes do Rio Pato 

Branco, localizadas nos município de Pato Branco e Mariópolis, no Estado do 

Paraná. 

Um dos primeiros trabalhos realizados no Brasil com o uso do modelo SWAT 

para determinação de vazão em bacias hidrográficas de grande escala e com 

características heterogêneas foi o de Baldissera (2005), no qual aplicou o modelo à 

bacia do Rio Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, que abrange uma área de 

aproximadamente 900.000 km². Nesse mesmo estudo, Baldissera (2005) concluiu 

que a aplicabilidade do modelo à região foi satisfatória, ressaltando que a limitada 

base de dados pedológicos e a distribuição espacial dos solos prejudicaram o 

desempenho das simulações de vazão. 

Antes, Machado (2002) realizou simulações com o SWAT para avaliação do 

escoamento superficial e da produção de sedimentos na microbacia hidrográfica do 

Ribeirão dos Marins, afluente do Rio Piracicaba, localizada no município de 

Piracicaba-SP. Essa microbacia apresenta aproximadamente 59,73 Km2 de área, e 

foi posteriormente subdividida em 39 sub-bacias através da etapa de delineamento 

automático do SWAT. 

Dando prosseguimentos ao trabalho de Machado (2002), na Microbacia 

Hidrográfica do Ribeirão do Marins, Moro (2005) avaliou a geração de escoamentos 

superficiais e a produção de sedimento por meio de cenários regidos pelo tipo de 

cobertura do solo predominante, variando entre agricultura, pastagem e vegetação 

nativa, para um período de simulação de 2 anos. 

Outra grande vantagem do modelo SWAT é sua interface com ambiente de 

SIG, o que torna a manipulação de informações regionais mais prática. Nesse 

sentido, a próxima seção trata brevemente acerca da integração de modelos 

ambientais a softwares de SIG. 
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2.4 INTEGRAÇÃO DE MODELAGEM AMBIENTAL A SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG). 

A modelagem vem se impondo cada vez mais como alicerce essencial dentro 

das pesquisas que focam aspectos geográficos inerentes ao meio ambiente, 

sobretudo por conta da sintonia com a evolução das plataformas computacionais. 

Com isso, tem se observado o alavancar do entendimento de distribuições e de 

relações espaciais em diversas esferas do conhecimento, desde os macros aos 

microssistemas (Baigorria e Romero, 2007). 

Os modelos de simulação são ferramentas úteis para a análise de processos 

em bacias hidrográficas, bem como para desenvolver e avaliar cenários de manejo. 

De forma mais específica, os modelos hidrológicos e de qualidade de água fornecem 

a base para o melhor entendimento dos processos hidrológicos, bem como para 

avaliar os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente e a produção 

agrícola. 

Considerando erosão hídrica do solo uma implicação dos processos 

hidrológicos, as simulações modeladas têm sido ferramentas respeitáveis para a 

análise dos fenômenos erosivos que se desenrolam em bacias hidrográficas, bem 

como para a avaliação de cenários que representem uma realidade atual, uma 

configuração passada, ou mesmo projeções futuras. Assim, tem-se uma base sobre 

a qual podem ser desenvolvidos planos de manejo. 

Todavia, segundo Pandey et al. (2008), uma grande limitação dentro da 

modelagem hidrológica é a indisponibilidade de dados adequados para descrever 

quantitativamente os processos hidrológicos com precisão. 

A fim de contornar esse obstáculo, uma parametrização relativamente rápida 

dos modelos pode ser obtida através do uso de sensoriamento remoto e de SIG, 

uma vez que tais ferramentas permitem o desenvolvimento e manipulação de 

informações espaciais pertinentes e atualizadas dos recursos naturais e de 

parâmetros físicos do terreno. 

No mesmo caminho, He (2003) afirma que a execução desses modelos 

freqüentemente requer a integração de sistemas de informação geográfica, 

sensoriamento remoto, e múltiplos bancos de dados para o desenvolvimento dos 
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parâmetros iniciais do modelo e para análise e visualização dos resultados de 

simulações. 

Um SIG pode se resumir num poderoso conjunto de ferramentas para coletar, 

armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais a fim de representar o 

mundo real. Dessa forma têm contribuído substancialmente em diversos campos de 

aplicação, uma vez que permite ao usuário manipular e analisar, individualmente, 

camadas, ou layers, de dados espaciais, além de fornecer ferramentas para analisar 

e modelar as relações entre camadas de informação. Conjugado com um modelo 

ambiental, uma plataforma SIG pode servir para interpretar os resultados de 

simulações em contextos espaciais. 

Presume-se que a qualidade da integração entre uma plataforma SIG e uma 

modelagem ambiental está condicionada à possibilidade de combinar capacidade 

computacional, disponibilidade de dados digitais e o nível de confiabilidade do 

modelo. 

Ademais, com finalidade de enriquecer o resultado da interface 

SIG/Modelagem, é importante que se disponha de indicadores quantitativos de 

qualidade associados à estatística espacial e análise de erros. 

Em resumo, um SIG pode ser considerado um instrumento valioso, tendo em 

vista que as suas ferramentas de análise de dados espaciais em plataforma de SIG 

possibilitam que sejam executadas análises de problemas complexos. 
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CAPÍTULO 3 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O conhecimento das características da área de estudo é fundamental para a 

escolha dos métodos a serem empregados durante o desenvolvimento do trabalho. 

Além do que, os resultados apenas podem ser interpretados quando postos em 

sobreposição com as características da área de influência. 

Sendo assim, esta parte do trabalho descreve os aspectos físicos da BHRP 

considerados relevantes para o entendimento dos fenômenos intervenientes nos 

processos erosivos e na produção de sedimentos, enfatizando-se as questões 

concernentes aos parâmetros considerados pelo modelo SWAT. 

Este capítulo tem início com a localização e descrição da bacia hidrográfica 

do rio Potengi (BHRP). Em seguida, será traçada a caracterização da bacia através 

da descrição geológica, geomorfológica, climática, dos solos e da vegetação. 

3.1 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO 

A BHRP está situada no nordeste setentrional brasileiro, especificamente no 

Estado do Rio Grande do Norte (Figura 3.1), e apresenta uma área de 

aproximadamente 4.100 Km², de acordo com cálculo da área da delimitação da 

bacia disponibilizada pelo IDEMA (2010), sendo a maior bacia dentre as que 

deságuam no litoral leste do Estado. Em seu estuário ressalta-se a presença do 

município de Natal, destacado na Figura 3.1, que é a capital do Estado, com mais de 

806.000 habitantes, segundo o IBGE (2010). 
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Figura 3.1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio Potengi. 

Fonte: IDEMA (2010). 

A composição topográfica da BHRP é diversificada, manifestando-se na forma 

de relevo plano e suave ondulado no seu baixo curso, e ondulado e forte ondulado 

no restante da área, revelando também superfícies arrasadas, serras e serrotes 

elevados, tais como a Serra do Balanço, Serra do Bonfim, Serra da Formiga e Serra 

do Ingá, conforme estudos realizados pelo Projeto Radambrasil (Brasil, 1981). 

O Rio Potengi, principal curso da bacia, nasce na Serra de Santana, nas 

proximidades da junção dos municípios de Currais Novos, Campo Redondo e São 

Tomé, na localidade denominada de São Boa Ventura, no município de São Tomé. 

Seus afluentes mais importantes da margem esquerda são o Rio Pedra Preta, o 

Riacho Pedra Branca, o Rio Guagiru, e Rio Camaragibe, ao passo que o Rio Jundiaí 

e o Riacho do Salgado são os principais tributários da margem direita. 

De acordo com a SERHID (1998), através do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH), foram cadastrados na bacia, 245 açudes, totalizando uma 

capacidade de armazenamento de 109.986.600 m³ de água, dentre os quais se 

destaca o açude Campo Grande, instalado no leito principal do médio Rio Potengi, 

no município de São Paulo do Potengi. Sua localização está ilustrada através da 

Figura 3.2, que apresenta um mapa com a hidrografia da região. 
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Figura 3.2 – Hidrografia presente na bacia hidrografia do Rio Potengi 

Fonte: adaptada de IDEMA (2010).
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A rede de drenagem apresenta padrões distintos; no baixo curso predominam 

os padrões paralelos com rios e riachos direcionados para o leste, enquanto que no 

médio e no alto Rio Potengi o direcionamento segue o padrão de drenagem 

dendrítico, sendo fortemente influenciados pelas estruturas geológicas. 

Grande parte da rede hidrográfica se apresenta seca durante o maior período 

do ano em conseqüência da escassez de chuvas. Como exceção, a região de baixo 

curso do rio apresenta trechos perenizados devido às ações das marés de seu 

estuário, assim como pelo maior volume de chuvas. 

Em épocas de enchentes, quando há escoamento associado a eventos 

chuvosos de regime hidráulico relativamente forte, são mobilizadas grandes 

quantidades de detritos arenosos, depositados posteriormente ao longo do curso 

d’água principal, formando lençóis aluviais sucessivos de idades diferentes. Estes 

lençóis entalhados pelo rio deram origem aos atuais terraços (Lima, 1980). 

Por conseguinte, a maior parte da erosão, transporte e deposição de 

sedimentos que se desenrola na bacia do Rio Potengi está intimamente relacionada 

com enchentes periódicas e eventos chuvosos individuais. 

A fim de ilustrar a deposição de sedimentos no leito do rio Potengi, a Figura 

3.3 exibe uma fotografia tirada a partir da ponte RN 160, com coordenadas 

35°19'43.721"W e 5°48'4.579"S, localizada no município de São Gonçalo do 

Amarante, baixo rio Potengi e já próximo ao estuário. A partir dessa imagem, é 

possível evidenciar a exposição do leito arenoso do rio Potengi em sua planície de 

inundação, com indícios de assoreamento. 

Afora isso, vale chamar a atenção na Figura 3.3 para a forma do fluxo hídrico, 

um filete de água quando comparado à largura do leito do rio, deixando exposto boa 

parte do leito, o que sugere que a vazão deve aumentar de forma considerável 

apenas quando associada a eventos chuvosos mais substanciais. 

Nessa porção leste da bacia, no baixo rio Potengi, constatam-se diversas 

atividades causadoras de impactos às margens do leito, a exemplo de supressão da 

vegetação ciliar, lavra de areia do leito do rio, lançamento de esgotos, instalação de 

empreendimentos diversos de formas inadequadas. 
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Como exemplo da presença desses impactos, a Figura 3.4, contemplando a 

mesmo local da Figura 3.3, amplia o foco na região para mostrar a configuração da 

área de entorno do leito de uma porção do baixo rio Potengi, constatando-se a 

ausência de vegetação ciliar, e a presença de empreendimento de cerâmica 

vermelha, de carcinocultura e de ocupação urbana à margem esquerda do rio. 

 
Figura 3.3 – Leito do rio Potengi observado a partir da ponte da RN 160, de montante para jusante do rio, nas 

proximidades da cidade de São Gonçalo do Amarante (Junho de 2010) 

 
Figura 3.4 – Leito do rio Potengi, empreendimento de cerâmica vermelha na margem esquerda do rio, ponte na 

RN 160, carcinocultura, cidade de São Gonçalo do Amarante. 
Fonte: Ronaldo Diniz / IDEMA (Janeiro de 2010).
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3.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS. 

A geologia da BHRP se caracteriza por uma segregação consideravelmente 

assinalada entre as porções oriental e centro-ocidental. 

Na primeira, o embasamento é constituído por sedimentos quaternários, 

destacando-se extensas áreas aluvionares dos rios Potengi e Jundiaí, e rochas 

sedimentares terciário-quaternárias do Grupo Barreiras, que é composto 

predominantemente de sedimentos areno-argilosos intercalados com porções de 

silte e conglomerado; em geral, apresentam-se de forma pouco consolidada, salvo 

quando aparecem como arenitos cimentados por óxido de ferro, que são os casos 

das falésias e vales de rios principais litorâneos.  

A segunda porção é composta por rochas cristalinas relacionadas com o Pré-

Cambriano, as quais caracterizam as unidades geológicas do Complexo Seridó, 

Complexo Caicó e as Rochas Plutônicas e Filonianas, de acordo com Projeto 

Radambrasil e com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) (Brasil, 1981 e 

SERHID,1998). 

O mapa geológico do Rio Grande do Norte disponibilizado pela CPRM (2010) 

em escala 1:500.000, discutido em detalhes por Angelim (2007), é uma atualização 

do antigo mapa, construído ainda no ano de 1998. O mapa mais recente está 

exposto aqui pela Figura 3.5, com recorte para a BHRP, e apresenta cinco grupos 

geológicos: a) Domínio Rio Piranhas-Seridó; b) Domínio São José do Campestre; c) 

Magmatismo Sin a Pós-Orogênico Brasiliano, do Ediacarano; d) Magmatismo Pós-

orogênico Cambriano; e) Coberturas Continentais Cenozóicas.  

Desses grupos, os dois primeiros são domínios tecntonoestruturais da 

Província Borborema, que contém as unidades litoestratigráficas precambrianas que 

compõem o embasamento cristalino; situando-se na porção mais centro-ocidental da 

bacia, o terceiro e o quarto grupo contêm unidades oriundas de magmatismo e são 

representadas por granitóides dos tipos suítes intrusivas e diques graníticos; o último 

grupo ocorre de forma mais substancial numa faixa próxima à linha de costa, em 

parte recobrindo as formações cretáceas da Bacia Potiguar, mas também ocorre na 

região interiorana, na forma de sedimentos em topos de serras do embasamento 

cristalino, como um capeamento residual (Angelim, 2007). 
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Figura 3.5 – Unidades Geológicas presentes na BHRP 

Fonte: adaptada da CPRM (2010).
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A seguir, estão listadas as unidades litoestratigráficas presentes na BHRP 

associadas a cada um dos grupos geológicos, com base no trabalho de Angelim 

(2007). 

a) Domínio Rio Piranhas-Seridó 

O Domínio Rio Piranhas-Seridó ocupa uma extensa área na porção central do 

Rio Grande do Norte e apresenta embasamento constituído pelo Complexo Caicó 

(PP2γcai) e pela Suíte Poço da Cruz (PP3γpc), e sua cobertura é composta pelo 

Grupo Seridó, que engloba as formações Jucurutu (NP3sju), Equador (NP3se) e 

Seridó (NP3ss). 

b) Domínio São José do Campestre 

O domínio São José do Campestre contém um domo arqueano com cerca de 

6.000 km², denominado de Núcleo Bom Jesus-Presidente Juscelino, do qual se 

encontram na BHRP as unidades Metatonalito Bom Jesus (A2bj), Complexo 

Presidente Juscelino (A2j1, A23j2) e Complexo Senador Elói de Souza (A3γes). No 

entorno do núcleo estão dispostos o Complexo João Camara (PP2jc) e  o Complexo 

Santa Cruz (PP2sc). 

c) Magmatismo Sin a Pós-Orogênico Brasiliano, do Ediacarano. 

Esse grupo tem origem no plutonismo brasiliano do Neoproterozóico e contém 

granitóides denominados de suítes intrusivas brasilianas, que na BHRP são 

representadas pela Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3γ2it), pela Suíte Intrusiva Dona 

Inês (NP3γ2di) e pelos Granitóides Indiscriminados (NP3γi). 

d) Magmatismo Pós-orogênico Cambriano. 

Esse grupo é representado na BHRP por um corpo rochoso isolado de 

composição granítica, localizado na região Santana dos Matos, Município de Cerro 

Corá, com direção NE-SW, que caracteriza a unidade litostratigráfica de Diques de 

Rochas Graníticas (εγg). 
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e) Coberturas Continentais Cenozóicas. 

Na BHRP, as Coberturas Continentais Cenozóicas são compostas por 

sedimentos siliciclásticos do Paleógeno-Neógeno referentes ao Grupo Barreiras 

(ENb) e à Formação Serra do Martins, e por sedimentos inconsolidados do 

Neógeno, representados por Depósitos colúvio-eluviais (n23c), Depósitos de 

mangues (N23m), Depósitos aluvionares (N4a), e Depósitos eólicos litorâneos de 

paleodunas (N34elp). 

3.3 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Nesta seção serão abordadas as peculiaridades geomorfológicas da região, e 

sua construção se deu com base nos trabalhos de Lima (1980), do Projeto 

Radambrasil (Brasil, 1981), do PERH (SERHD, 1998) e de Wake (2003). 

A geomorfologia que caracteriza a BHRP é constituída predominantemente 

por três unidades principais, descritas a seguir: a) Tabuleiros costeiros, b) 

Depressão Sertaneja, e c) Planalto da Borborema. Além dessas, também se 

manifestam, em menor escala, a Planície flúvio-marinha, sendo constituída através 

da foz do rio Potengi já na cidade de Natal, e a Planície fluvial, mais à montante, 

atravessando os Tabuleiros costeiros. A configuração espacial das unidades 

geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Potengi pode ser observada a partir do 

mapa de geomorfologia da Figura 3.6. 

De posse das informações acerca das unidades geomorfológicas da BHRP, 

identificou-se nelas a capacidade de servirem como zonas distintas para avaliação 

dos processos erosivos, uma vez que cada uma delas carrega especificidades 

ambientais suficientes para possibilitar estudos particularizados. 
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Figura 3.6 – Mapa geomorfológico da área de estudo. 

Fonte: adaptada de IDEMA (2010). 

Segue, portanto, as descrições das três principais unidades geomorfológicas: 

a) Tabuleiros Costeiros 

Os Tabuleiros costeiros são definidos por formas tabulares, com altitudes 

entre 70 e 100 m, localizadas no baixo curso do Rio Potengi, nas quais se 

manifestam entalhes fracos de drenagem. A drenagem, por sua vez, segue um 

padrão paralelo que são nitidamente influenciados pela tectônica regional. 

Essa unidade é constituída por sedimentos com espessura que vão de 2 a 6 

metros visíveis e com cobertura arenosa que atinge mais de 2 metros nas 

proximidades de Natal, apresentando predomínio de cores vermelha castanha e 

branca. 

Quanto à conformação de seu relevo, impõe-se principalmente de forma 

plana e suave-ondulada, favorecendo, assim, a ação dos processos de escoamento 

superficial difuso, a erosão tipo laminar e a infiltração das águas e de material de 

granulometria fina. Dessa maneira, em geral, estas áreas são de baixa 

predisposição à erosão. 
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b) Depressão Sertaneja 

A Depressão Sertaneja é unidade geomorfológica de maior extensão no Rio 

Grande do Norte. Localiza-se na parte central da bacia hidrográfica do Rio Potengi, 

e representa cerca de 50% da área total da bacia.  

Trata-se de uma área dissecada, constituída de pequenos interflúvios 

tabulares, limitando-se ao leste pelos Tabuleiros Costeiros, de forma gradual e sem 

rupturas topográficas perceptíveis, e a oeste com o Planalto da Borborema, contato 

este caracterizado por uma acentuada diferença altimétrica.  

Também denominada de Depressão Pré-litorânea, a unidade em questão 

possui formas de dissecação tabulares convexas e aguçadas, bem como superfícies 

pediplanadas. Sua litologia é muito variada, prevalecendo os processos de 

intemperização física e de remoção dos detritos pelo escoamento difuso e 

concentrado. Normalmente, sua espessura não ultrapassa 1 metro, possuindo 

textura variada com grandes quantidades de fragmentos rochosos na sua 

composição, geralmente associadas a afloramentos de rochas. 

No que concerne à rede fluvial, os rios que se direcionam para o leste nascem 

no Planalto da Borborema e penetram na Depressão Sertaneja em largos 

anfiteatros, espraiando-se na superfície. Apresentam cursos retilíneos intercalados 

por setores sinuosos, denotando uma adaptação às estruturas geológicas de falhas 

ou fraturas. Além disso, apresentam leitos geralmente preenchidos por material 

arenoso. 

c) Planalto da Borborema 

No Planalto da Borborema, unidade de maiores altitudes presente na bacia 

Potengi, prevalece a litologia Pré-Cambriana do Complexo Cristalino, com aparições 

de pequenas manchas sedimentares. 

Essa unidade geomorfológica apresenta forma aproximada de um triângulo 

com um dos vértices apontando para o norte, de maneira que pode ser dividida em 

três subcategorias: Encosta Oriental, Encosta Ocidental e Encosta Central. 

Dessas, a Encosta Oriental compõe o extremo oeste da bacia Potengi, e em 

seu bordo se situa a cabeceira do Rio Potengi, a partir da qual segue na forma de 
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cursos rápidos e de corredeiras até atingir as áreas baixas da Depressão Sertaneja, 

sendo, de tal modo, fonte para o fornecimento do material de espraiamento. 

Sua drenagem se configura de forma dendrítica, e seus rios alcançam a 

superfície de aplainamento através de vales encaixados, sendo, os rios, 

intermitentes e com escoamento condicionado pelas precipitações (LIMA, 1980). 

Nessa região, o Planalto da Borborema é constituído por extensos 

alinhamentos de cristas, com altitudes em torno de 500 metros. Trata-se de uma 

área de estrutura dobrada e muito falhada, que condiciona a disposição do relevo. 

Os alinhamentos das cristas estão na direção SW-NE, sendo as mesmas 

trabalhadas em rochas gnáissicas, mais resistentes à erosão. Seus topos se 

apresentam truncados, evidenciando um antigo aplainamento. Nesse conjunto 

fisiográfico se destacam a Serra da Formiga, a Serra do Feiticeiro e a Serra de 

Arara. 

A Serra de Santana, na qual se encontra a nascente do Rio Potengi, revela-se 

de forma alongada no sentido leste-oeste, compondo aproximadamente 40 km de 

extensão, atingindo 700 metros de altitude quando já alcança as áreas da Encosta 

Ocidental. 

Litologicamente, essa serra foi talhada em rochas do embasamento cristalino, 

mas é capeada por litologia sedimentar. Tem o topo perfeitamente plano, contornado 

abruptamente por escarpas dissecadas, constituindo uma grande unidade de 

paisagem denominada Chapadas Altas, além de fazer parte da unidade de relevo 

denominada superfície tabular erosiva (Silva et al., 1993). 

3.4 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Os fenômenos climáticos se configuram como uma das principais forças 

motrizes para as respostas da dinâmica que ocorre numa bacia hidrográfica. Ventos, 

temperatura do ar, umidade relativa, precipitações etc. interagem holisticamente 

numa troca incessante de energia e material. Nesse sentido, é fundamental situar a 

área de estudo no que concerne às principais características climáticas da região.  

O clima predominante no Rio Grande do Norte é caracterizado, dentro do 

complexo nordestino brasileiro, como semi-árido, Bsh na classificação Köppen. O 
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Estado se encontra sob influência do centro de Alta Pressão Sul, que se estende 

pelo litoral nordestino e por todo sertão. Essa circulação apresenta condições gerais 

de estabilidade, sendo que, no seu percurso para o litoral brasileiro, adquire 

umidade, transformando-se em massa tropical marítima (TM), mas, ainda assim, 

continua estável. 

A temperatura em todo o Estado apresenta uma considerável homogeneidade 

espacial, com variação pouco significativa, considerando que suas isotermas médias 

oscilam entre 24° e 27°C (Lima, 1980). 

O clima característico da BHRP é constituído basicamente por três unidades 

climáticas de acordo com a classificação de Köppen: a) As’; b) BSs’h’, e c) BSw’h’ 

(SERHID, 1998; Wake, 2003). 

A precipitação apresenta uma grande variação, decrescendo do litoral, 

Tabuleiros Costeiros, em direção ao Planalto da Borborema. Segundo a SERHID 

(1998), os dados de chuvas anuais médias oriundos de séries histórias de longo 

período apontam para um decréscimo em seus valores partindo do litoral em direção 

ao interior, variando de aproximadamente 1.300 mm na foz até 500 mm nas 

cabeceiras. 

Na região litorânea, que contempla as microrregiões de Natal e Macaíba, ou 

parcela leste da BHRP, onde se localiza o estuário, predomina o clima quente e 

úmido do tipo As’, ou clima tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa se 

adiantando para o outono; iniciando em fevereiro e se prolongando até agosto, com 

máximas em junho, alcançando 226 mm em Natal e 190 mm em Macaíba, e com 

estação seca ocorrendo nos meses de setembro a janeiro, sendo os meses de 

outubro e novembro os mais secos. 

Para traçar o clima da área litorânea da BHRP, Cunha (2004) afirmou que, 

“apesar das características do clima na região o enquadrar como semi-árido, ao 

longo da faixa litorânea verifica-se uma tendência à caracterização de condições 

úmidas a semi-úmidas, definindo uma climatologia litorânea úmida, onde domina a 

atuação da massa tropical atlântica, produzindo características de clima quente e 

chuvoso”.  
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Nessa área da bacia, as temperaturas médias anuais são de 

aproximadamente 24ºC, sendo, em geral, dezembro ou fevereiro os meses mais 

quentes, e julho o mês mais frio. 

Na porção central da bacia, contemplando a microrregião do Agreste Potiguar 

e a unidade geomorfológica da Depressão Sertaneja, predomina o clima semi-árido 

muito quente do tipo BSs´h´, com estação chuvosa que avança para o outono, antes 

do inverno. Considerando que essa região apresenta uma precipitação média anual 

de aproximadamente 530 mm, o período chuvoso, responsável por 75,7% das 

precipitações anuais, tem início em março e se prolonga até julho, manifestando 

máximas no mês de abril, aproximadamente 96 mm. Já o período de estiagem 

ocorre de agosto a fevereiro, contando com apenas 24,3% das chuvas de um ano, 

sendo outubro e novembro os meses mais secos. 

Nessa região da bacia, as temperaturas médias anuais são mais elevadas, 

sendo julho o mês mais frio, nunca alcançando menos que 18ºC. 

Por fim, no extremo oeste, compondo 10% de toda a bacia, prevalece o clima 

semi-árido muito quente, tipo BSw´h´, com estação chuvosa que se atrasa para o 

outono, estabelecendo-se entre março e maio, com precipitações mal distribuídas, e 

concentração de seus valores mais expressivos nos meses de março e abril, de 

maneira que a estação seca pode perdurar por até 10 meses.  

Com temperaturas raramente menores que 24ºC, a precipitação média anual, 

nessa porção da bacia, varia de 456 mm, na microrregião da Borborema Potiguar, a 

560 mm, na Serra de Santana, sendo que esta apresenta maior pluviosidade graças 

às chuvas orográficas, forçadas pelas suas maiores altitudes.  

Com base em dados do IDEMA (2010), Figura 3.7 exibe o mapa com a 

distribuição climática na BHRP através de zonas. Percebe-se que à medida que se 

avança para o interior da bacia partindo de seu litoral, o clima sub-úmido cede 

espaço para a atuação do clima sem-árido, que é predominante no Rio Grande do 

Norte. 

Além disso, ao se observar a disposição das zonas climáticas na porção 

oeste da bacia, nota-se uma faixa de clima semi-árido rigoroso cortando 

verticalmente uma zona de semi-árido apenas. Desconsiderando qualquer outro 

fator, seria plausível imaginar que, ao avançar do leste para o oeste dentro da bacia, 
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a transição de zonas climáticas tivesse fim em um clima semi-árido rigoroso. Isso 

não ocorre possivelmente pela presença das regiões serranas próximas á cabeceira 

oeste da bacia. Na verdade, ocorre que o cinturão de clima semi-árido rigoroso 

marca, a oeste, o começo das formações de relevo mais altas da bacia, com clima 

semi-árido, nas quais coincidem índices pluviométricos um pouco maiores que os da 

região com clima semi-árido rigoroso. 

 
Figura 3.7 – Distribuição Climática ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi. 

Fonte: adaptada de IDEMA (2010). 

3.5 SOLOS  

A importância dos solos para este trabalho repousa, principalmente, sobre 

suas características de resistência à desagregação, de interação com o fluxo hídrico 

e, por conseguinte, sobre a sua predisposição a ser erodido. 

O mapa de solos, Figura 3.8, foi construído a partir de uma adaptação do 

mapa disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio 

Grande do Norte (SEMARH), sendo parte do banco de dados do PERH (SERHID, 

1998).  
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Figura 3.8 – Mapa de solos da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi 

Fonte: adaptado de SERHID (1998) e de IDEMA (2010) 

Vale ressaltar que esse mapa ainda segue a antiga classificação dos solos, 

que se baseia no sistema de referência proposto por Camargo et al. (1987). Apesar 

de já estar suficientemente difundido o novo sistema de classificação dos solos 

brasileiros, através da Embrapa (1999), decidiu-se manter a classificação antiga, 

tendo em vista que praticamente toda a base de dados de solos disponíveis para a 

bacia hidrográfica do rio Potengi está pautada na mesma, seja nos mapas, seja nos 

dados de perfis de seus solos. De todo modo, a correspondência entre as duas 

classificações dos solos está apontada por meio da Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Relação entre a antiga e a nova classificação dos solos contidos na bacia Potengi. 

CLASSIFICAÇÃO ANTIGA NOVA CLASSIFICAÇÃO 

Areias Quartzosas Neossolo Quartzarênico Órtico 

Areias Quartzosas Marinhas Neossolo Quartzarênico Órtico 

Bruno Não-cálcico Luvissolo Crômico Órtico 

Latossolo Amarelo Latossolo Amarelo 

Planossolo Solódico Planossolo Haplico 

Podzólico Vermelho-amarelo Argissolo Vermelho-amarelo 

Solo Aluvial Neossolo Flúvico 

Solos Hidromórficos Gleizados Gleissolo Háplico 

Solos Indiscriminados de Mangue Gleissolo Sálico 

Solos Litólicos Neossolo Litólico 

Percebe-se por meio da Figura 3.8 que a porção oeste da bacia é composta 

predominantemente por solos litólicos e bruno não-cálcico, enquanto que os demais 

solos abrangem a porção central e leste, destacando-se o solo podzólico vermelho-

amarelo por ocupar a maior área dentre todos, 1368,44 Km² ou 33,69% de toda a 

bacia. 

Os solos que compõem a bacia hidrográfica do rio Potengi, assim como suas 

contribuições em termos de áreas e porcentagens, estão resumidamente expostos 

pela Tabela 3.2 e sua distribuição percentual está ilustrada através do gráfico 

contido na Figura 3.9. 

Tabela 3.2 – Distribuição percentual dos tipos de solos encontrados na bacia hidrográfica do Rio 
Potengi. 

LEGENDAS TIPO AREA (Km²) PORCENTAGEM 

AMd Areias quartzosas marinhas 17.33 0.43% 

SM Solos indiscriminados de mangues 28.65 0.71% 

Aeta Areias quartzosas 50.98 1.26% 

LAd Latossolo amarelo 456.04 11.23% 

PLsta Planossolo solodico 546.74 13.46% 

NC Bruno nao calcico 583.22 14.36% 

RE Solos litolicos 1009.98 24.87% 

Pve Podzolico vermelho-amarelo 1368.44 33.69% 
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Figura 3.9 – Distribuição percentual dos solos ao longo da bacia hidrográfica do Rio Potengi. 

A fim de investigar preliminarmente o comportamento e o grau de resistência 

de cada solo perante as forçantes erosivas, é importante conhecer em algum nível 

suas propriedades físico-químicas. Portanto, pretende-se, a seguir, fazer uma breve 

descrição de cada tipo de solo presente na bacia hidrográfica em questão, com base 

nos trabalhos de SERHID (1998) e Wake (2003). 

I. Latossolo Amarelo 

Essa classe compreende solos com colorações amareladas, de matizes 10YR 

e/ou próximas, com baixa relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki), baixos teores de 

sesquióxidos de ferro (Fe2O3) (geralmente não ultrapassam os 7%), e baixos valores 

para a capacidade de troca de cátions na fração argila, sendo esta constituída, 

essencialmente, de caolinita muito bem cristalizada, sendo também expressiva a 

predominância de goetita entre os óxidos de ferro. 

Os latossolos amarelos ocorrem em relevo plano e suave-ondulado, são 

profundos, com textura média ou argilosa, variam de bem a fortemente drenados, 

são bastante porosos e manifestam características físicas bastante favoráveis ao 

desenvolvimento de raízes.  

Por apresentarem um alto grau de estabilidade dos agregados, possuem 

baixo conteúdo de argila natural na composição granulométrica, resultando num 

elevado grau de floculação e, conseqüentemente, maior permeabilidade. 
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Na maioria das vezes, expressam coesão e/ou adensamento dos horizontes 

A/B, B/A e, por vezes, no Bw1, os quais apresentam consistência que varia de dura 

a muito dura quando secos, e acumulação maior de argila natural, isto é, argila 

dispersa em água. Esta característica favorece o aumento da densidade aparente, o 

que implica em porosidade total mais baixa e maior coesão dos elementos 

estruturais quando comparados com outros latossolos.  

O horizonte A superficial é pouco espesso e contém baixos teores de matéria 

orgânica. Já o horizonte B, principalmente os argilosos e muito argilosos, 

apresentam estrutura prismática fracamente desenvolvida que se desfaz em blocos 

subangulares. 

Diante de tudo, esses solos impõem uma limitação principal quanto ao uso 

agrícola que se relaciona à sua baixa fertilidade natural, ocasionada pelo baixo teor 

em matéria orgânica, pela acidez e pelos valores muito baixos de soma de bases e 

de saturação de bases.  

As paisagens em que esses solos ocorrem se distribuem com grande 

expressão nas unidades de relevo relacionadas com sedimentos inconsolidados, no 

caso específico da bacia hidrográfica do Rio Potengi, representadas pelo Grupo 

Barreiras na região litorânea dos Tabuleiros Costeiros e em porções da Depressão 

Sertaneja. A extensão das coberturas é variável e as superfícies são plana e suave 

onduladas, com altitudes usualmente inferiores a 200 metros. A partir do terço médio 

das encostas alguns indivíduos apresentam horizonte plíntico na parte inferior do 

perfil, caracterizando-os como intermediários para plintossolos.  

II. Podzólico Vermelho-Amarelo 

Os solos classificados como Podzólico vermelho-amarelo apresentam 

horizonte B textural com sequência de horizonte A, Bt e C ou A, E, Bt e C. Esses 

horizontes são bem diferenciados e apresentam gradiente textural nítido, de maneira 

que o incremento de argila do horizonte A para o Bt é facilmente perceptível. 

Todavia, a textura em si, a atividade de argila, e a fertilidade natural são muito 

variáveis; segundo SEMARH (1998), são solos que podem aparecer com 

propriedades morfológicas, físicas e químicas bastante díspares. 
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As classes que ocorrem em ambientes mais secos e menos úmidos, caso da 

bacia hidrográfica em questão, apresentam, normalmente, solos com boas reservas 

de nutrientes e argila de atividade alta.  

Na bacia Potengi, esse solos dominam a região leste da bacia, Figura 3.8, 

caracterizando-se, na região da Depressão Sertaneja, por seu caráter, tendo sido 

desenvolvidos a partir da alteração de rochas cristalinas do Pré-cambriano, 

sobretudo granitos e gnaisses, em conjunto com sedimentos das formações 

Barreiras e Açu, sob clima semi-árido rigoroso e vegetação de caatinga. Na porção 

dos Tabuleiros Costeiros, ocorrem com caráter distrófico, formados a partir de 

alterações em sedimentos da formação Barreiras, sob um clima mais úmido e 

vegetação de mata ou cerrado. 

Percebe-se, portanto, que essa classe de solos é bastante expressiva; na 

bacia Potengi, ocorrendo em variados domínios morfoestruturais. Na bacia Potengi, 

ocorrem em relevos que variam do plano ao montanhoso. Ademais, vale ressaltar a 

presença de fases pedregosas e rochosas, sendo um fator distintivo entre esses 

solos. Nesse sentido, a Figura 3.10 exibe uma fotografia a partir da qual se observa 

a superfície pedregosa de um solo Podzólico vermelho-amarelo na Depressão 

Sertaneja, especificamente no município de São Paulo do Potengi, com 

coordenadas 35°43'15.047"W e 5°57'9.934"S, coberto por vegetação de Caatinga. 

 

Figura 3.10 – Superfície pedregosa de solo pertencente ao município de São Paulo do Potengi (Junho de 2010). 
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III. Bruno Não Cálcico 

Os solos do tipo Bruno Não-cálcico são pouco profundos ou rasos, com 

horizonte B textural (Bt) de coloração avermelhada. O horizonte A é, em geral, 

fracamente desenvolvido e de estrutura maciça. São solos de sequência de 

horizontes, preferencialmente, do tipo A, Bt e C e a transição do horizonte A para o 

Bt é, em geral, abrupta. Além disso, apresentam atividade de argila e saturação de 

bases muito altas. 

Esses solos ocorrem em paisagens praticamente restritas à zona fisiográfica 

do Sertão Nordestino, sobre os quais estão fixadas a vegetação de caatinga 

hiperxerófila arbórea-arbustiva e, em menor escala, na região do agreste, a 

vegetação de caatinga hiperxerófila.  

Quanto ao relevo, os solos do tipo Bruno Não-cálcico estão associados a 

topografias superficiais suaves e forte-onduladas, com vales abertos em “V” e 

vertentes com dezenas de metros. Em suas superfícies é comum a ocorrência de 

cascalhos e calhaus de quartzo formando um tipo de pavimento desértico.  

Na bacia hidrográfica do Rio Potengi, essa classe de solos se manifesta nas 

unidades de Depressão Sertaneja e no Planalto da Borborema, com coberturas 

metassedimentares. 

IV. Planossolos 

Os planossolos são caracterizados por possuírem drenagem deficiente, cores 

cinzentas associadas a manchas avermelhadas e amareladas. Seus horizontes 

apresentam sequência, preferencialmente, do tipo A, E, Bt ou Bg (horizonte B 

textural gleico) e C ou Cg e transição abrupta entre os horizontes E e B. Os 

horizontes A e E são, em geral, de textura arenosa e apresentam contraste nítido 

com o horizonte B de textura mais argilosa.  

Esses solos estão relacionados a paisagens distribuídas por topo país, 

geralmente associadas a superfícies topográficas praticamente planas e suave-

onduladas, formando vales bem abertos com vertentes bastante suaves de centenas 

de metros.  
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No Rio Grande do Norte, os Planossolos são representados apenas por solos 

que apresentam caráter solódico, ou seja, solos com saturação do complexo sortivo 

com sódio (100Na+/T), entre 6 e 15%, ao menos na parte inferior do horizonte B. 

Trata-se de solos imperfeitamente drenados, de baixa permeabilidade, com 

ligeiro excesso de água no curto período chuvoso e intenso ressecamento no 

período seco (SERHID, 1998). 

Áreas representativas com caráter solódico são encontradas na zona 

fisiográfica do agreste nordestino, cobertas por vegetação de caatinga hipoxerófila e, 

em menor escala, sob caatinga hiperxerófila, sobretudo nas depressões Sertanejas. 

V. Solos Litólicos  

Os solos Litólicos são solos minerais rasos ou muito rasos, pouco 

desenvolvidos, não hidromórficos, com horizonte A posto, em geral, diretamente 

sobre o substrato rochoso, podendo também exibir horizontes C ou B incipiente e 

muito pouco espesso. Em geral, são solos muito pobres e ácidos.  

As características morfológicas, físicas, mineralógicas, e químicas são todas 

muito diversificadas, revelando estreita correlação com o material de origem, mas, 

geralmente, apresentam bastante pedregosidade e rochosidade na superfície, e sua 

drenagem pode variar de moderada a acentuada. 

Os solos Litólicos, normalmente, estão presentes em paisagens mais 

íngremes, associadas a afloramentos naturais de rochas das encostas das serras, 

alcantilados, penhascos, penedos etc. 

No Rio Grande do Norte, a grande maioria dos solos desta classe apresenta o 

caráter eutrófico, sendo bastante susceptíveis à erosão potencializada pela pouca 

espessura que manifestam, aliada a grandes declividades. Na bacia do Rio Potengi, 

esses solos ocorrem principalmente no Planalto da Borborema. 

VI. Areias Quartzosas Marinhas 

As Areias quartzosas marinhas ocupam a pequena porção da zona litorânea 

da bacia Potengi. É uma classe formada a partir de depósitos arenosos costeiros, 

mormente como resultado da ação eólica. São solos profundos e muito profundos, 

não hidromórficos e muito drenados, com colorações acinzentadas ou brancas. 
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Quimicamente, são solos ácidos, com baixa saturação de bases e fertilidade 

natural muito baixa.  

VII. Solos Aluviais 

Os solos Aluviais são solos pouco desenvolvidos, não hidromórficos, com 

teores médios de matéria orgânica, formados a partir de deposições recentes de 

sedimentos fluviais não consolidados, com natureza e granulometria variando 

bastante em função da natureza do sedimento. Variam em profundidade podendo 

ser moderadamente profundos a muito profundos, com drenagem moderada ou 

imperfeita.  

Os horizontes apresentam cores amareladas ou avermelhadas, sendo que as 

camadas mais profundas, em geral, exibem cores neutras e acinzentadas em 

conseqüência da presença do lençol freático.  

Nesses solos, as camadas subjacentes ao horizonte A não guardam relações 

pedogenéticas entre si, variando em composição e granulometria, sem preservar 

disposição preferencial. 

Esses solos ocorrem em extensos domínios de planícies fluviais ao longo de 

todo o Brasil, especificamente em áreas adjacentes aos rios, sendo superfícies 

praticamente planas que, em geral, são naturalmente cobertas por matas de aspecto 

perenifólio. 

No Estado do Rio Grande do Norte, nesta classe, predominam solos com 

argila de atividade alta e elevados valores de soma e saturação de bases. São solos 

de alta fertilidade natural e que apresentam pH variando de moderadamente ácido a 

moderadamente alcalino. Na bacia do rio Potengi é encontrado no baixo curso do 

rio. 

Apresentam grande potencialidade agrícola, motivada pela sua alta fertilidade 

natural, pelas suas características físicas e pelo relevo plano com o qual estão 

associados. Entretanto, constatam-se limitações ao uso provocadas pelos riscos de 

inundações periódicas e de salinização. 
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VIII. Solos indiscriminados de Mangues. 

Os solos presentes em áreas de manguezais são muito pouco desenvolvidos, 

compostos por depósitos recentes, materiais gleizados e sem diferenciação de 

horizontes, com alto conteúdo de sais e compostos de enxofre, provenientes da 

água do mar. Esses solos se distribuem em áreas sedimentares pantanosas e 

alagadas, sujeitas à influência permanente das marés.  

Ademais, apresentam altos teores de matéria orgânica, provenientes da 

decomposição da vegetação de mangue e da intensa atividade biológica. 

No Rio Grande do Norte são encontrados nas zonas estuarinas dos principais 

rios que deságuam no Litoral Oriental. 

3.6 VEGETAÇÃO 

A vegetação desempenha papel fundamental dentro dos processos erosivos, 

uma vez que contribui para a resistência do solo quanto à sua desagregação, 

através da conformação de suas raízes e da proteção causada por suas folha e 

copas, que interceptam as gotas da chuva e amortecem a energia cinética com a 

qual alcançam o solo. Além disso, a decomposição da matéria orgânica que se 

mistura ao solo de uma região vegetada acaba liberando ácidos orgânicos que 

reagem para formação de agregados de solo com maior estabilidade. 

De acordo com Wake (2003), em consonância com os estudos realizados 

pelo projeto Radambrasil (Brasil, 1981), é possível identificar quatro categorias de 

cobertura vegetal ao longo da BHRP: a) Estepe ou Caatinga, b) Floresta estacional 

semidecidual, c) Área de formações pioneiras, e d) Área de tensão ecológica. 

Dentre tais, a Caatinga é, de longe, a mais expressiva, chegando a ocupar 

inicialmente cerca de 90% de sua área, apresentando pequenas variações à medida 

que a paisagem segue do litoral leste para o interior oeste, fomentadas por 

forçantes, sobretudo quanto ao grau de xeromorfismo das espécies que a constitui. 

Trata-se de um bioma que se apresenta através de árvores e arvoretas de 

porte relativamente pequeno, distribuídas esparsamente em conjunto com plantas 

suculentas e com um estrato arbustivo e herbáceo estacional.  
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A Caatinga ocorre principalmente no domínio do cristalino, Planalto da 

Borborema e Depressão Sertaneja, muito embora também se manifeste, mesmo que 

em menor escala, nas coberturas coluvio-eluvionares e nos Tabuleiros Costeiros.  

No Planalto da Borborema, percebe-se a ocorrência em alguns pontos de 

maior densidade florística, com peculiaridades fomentadas pela configuração 

altimétrica e pelos índices pluviométricos ligeiramente maiores que na Depressão 

Sertaneja. Nesse sentido, a Figura 3.11 permite que se observe a cobertura vegetal 

de uma região serrana localizada no entorno do município de Cerro Corá. 

 
Figura 3.11 – Cobertura vegetal em região serrana localizada nas proximidades do município de Cerro Corá, com 

coordenadas 36°20'55.097"W e 6°6'23.917"S. 

Ainda segundo Wake (2003),  

nas áreas de cotas mais elevadas como na Serra da Formiga, no município 
de Rui Barbosa, onde ocorrem maiores índices pluviométricos, 
conseqüentemente a utilização agrícola é mais intensa, são traduzidas por 
uma vegetação arbórea aberta em regeneração, comprovadas pelos 
testemunhos arbóreos remanescentes.  

Na maior parte da BHRP, a Caatinga se manifesta na forma de Estepe 

Arbórea Aberta, com espécies raquíticas e com maior poder de adaptação, a 

exemplo da jurema preta (Mimosa hostilisi), pereiro (Aspidsperma pyrifolium), 
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facheiro (Pilosocerus piauhyensis), marmeleiro (Croton sincorensis), e mofumbo 

(Combretum leprosum). 

Todavia, em todas as unidades geomorfológicas, a Caatinga vem sofrendo o 

impacto das forçantes antrópicas, de maneira que sua supressão tem sido 

crescente, seja em prol do desenvolvimento de cultivos ou da pecuária, seja para o 

uso de seu material lenhoso enquanto biomassa energética. Como exemplo dessa 

questão, a Figura 3.12 traz uma fotografia que mostra uma paisagem de caatinga 

antropizada no município de São Paulo do Potengi, localizado na Depressão 

Sertaneja (35°46'30.09"W e 5°57'17.084"S). Nota-se, nessa fotografia, uma estrada 

atravessando terreno cercado e usado para pastagem e plantio de palma. 

 
Figura 3.12 – Interferência antrópica em paisagem de Caatinga da Depressão Sertaneja, município de São Paulo 

do Potengi, com coordenadas 35°46'30.09"W e 5°57'17.084"S. 

A Floresta estacional semidecidual aparece pouco significativamente, 

praticamente restrita à região que envolve a cidade de Natal em direção ao 

município de Macaíba, assim como nas planícies aluviais do Rio Potengi, contando 

com exemplares florísticos de pau-brasil (Caesalpinia echinata), coração-de-negro 

(Cassia aporiconita) e amescla (Protium heptahyllum). Trata-se de um bioma 

bastante degradado em decorrência da rápida urbanização, do desenvolvimento da 

agricultura e de atividades extrativistas. 
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De acordo com Frazão (2003) e Wake (2003), na parte litorânea da bacia em 

questão, que constitui a Área de formação pioneira, área de deposição sedimentar 

de influência eólica, marinhas e flúvio-marinha, predomina vegetação típica de 

restinga arbórea e herbácea, acobertando as dunas, e manguezais.  

A vegetação de mangue ocupa principalmente o estuário do Rio Potengi, 

representada por uma composição florística bastante homogênea com espécies 

como o mangue-vermelho ou sapateiro (Rizophora mangle), o mangue-canoé 

(Avicennia shaureriana) e mangue-branco (Laguncularia recemoso). 

Segundo Cunha (2004), nas dunas interiores, região já abrigada de influência 

direta do mar, está presente o estrato herbáceo, sendo que na zona de transição 

entre antedunas e dunas interiores já se encontram plantas psamófilas com 

reconhecido papel na fixação de dunas, tais como a salsa-roxa ou salsa-da-praia 

(Ipomoea pescaprae), feijão-de-porco (Canavalia obsusifolia), gruda-gruda 

(Sthylosanthes viscosa), campim-da-praia (Paspalum vaginatum) e o cipó-da-praia 

(Remirea marítima). 

Ressalta-se ainda a presença de tabuleiros litorâneos onde se encontra o 

estrato arbustivo com exemplares de arrebenta-boi (Rauwolfia termifolia), angelim 

(Andira sp), mangabeira (Hancornia speciosa), estando algumas vezes associados a 

espécies trepadeiras como maracujá (Passiflora edilus), maracujá-mochila 

(Passiflora foetida), melão-de-São-Caetano  (Mormodica charantia), bucha (Luffa 

aegyptica), bem como com espécies da família Convolvulaceae. 

Também existem na área faixas de terreno com vegetação de restinga em 

diferentes pontos compostas por espécies arbóreas como Chrysobalanus icaco,  

Dalbergia hecatophyllum, cajueiro (Anacardium occidentale), murici (Byrsonima sp.) 

e coaçu (Coccoloba sp.), assim como com plantas de pequeno porte, a exemplo da 

orquídea Epidendron sp e plantas da família Bromeliaceae. Em meio às espécies 

citadas estão presentes plantas xerófitas e cactáceas, bem como alguns exemplares 

de árvores típicas de caatinga avançando pelo faixa de restinga. 

Para Cunha (2004), a interferência antrópica é marcante na área de estudo, 

descaracterizando parcelas da vegetação por conta de supressão da vegetação 

original e proporcionando repovoamento com espécies invasoras, degradação do 

solo, impermeabilização do solo no caso do crescimento urbano, retirada de areia de 
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dunas para a construção civil, retirada seletiva de madeiras para construção, 

queimadas. etc. 

A Área de transição ecológica é definida pela transição entre duas regiões 

com espécies em comum, na qual se torna praticamente impossível atribuir limites 

fitoecológicos. Essa área ocorre nos Tabuleiros Costeiros entre Natal e Ceará-Mirim, 

na forma predominante de Savana (Cerrado), com exemplares de mangabeira 

(Honcornia speciosa), batiputá (Ouratea fieldengiana) e barba timão 

(Stryphnodendron coriceum), e na forma de Estepe, com exemplares de jucá 

(Caesalpinia férrea), Catanduva (Piptadenia obiqua) e mofumbo (Combretum 

leprosum). 

A fim de ilustrar a distribuição da vegetação ao longo da BHRP está disposto 

na Figura 3.13 o mapa construído com base em dados disponibilizados pelo IDEMA 

(2010), mas que se referem ao ano de 1996. Na verdade, trata-se de uma 

adaptação do mapa de uso e ocupação usado no PERH (SERHID, 1998). 

Muito provavelmente esse mapa não deve mais representar a distribuição 

atual da vegetação, mas é importante para que se acompanhe a evolução da 

paisagem, sobretudo diante do avanço da interferência antrópica. Além disso, a 

partir desse mapa, pode-se perceber claramente o predomínio natural da vegetação 

de Caatinga. 
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Figura 3.13 – Mapa de vegetação da BHRP. 

Fonte: adaptada de IDEMA (2010).
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CAPÍTULO 4 

4 SUSCETIBILIDADE À EROSÃO HÍDRICA DA BHRP 

A identificação dos níveis de suscetibilidade à erosão pode servir de respaldo 

para o planejamento de ações voltadas para o manejo e o monitoramento de uma 

bacia hidrográfica, bem como para facilitar o direcionamento de investimentos para 

áreas consideradas prioritárias. 

Neste capítulo será apresentada a construção do mapa de suscetibilidade à 

erosão hídrica da BHRP, que foi usado para corroborar as conclusões tomadas a 

partir dos resultados obtidos com as simulações no SWAT, sobretudo no que 

concerne à produção de sedimentos. Isso justificado pelo fato de que há uma 

associação entre as regiões mais suscetíveis e as regiões que produzem mais 

sedimentos. 

Além disso, informações importantes sintetizadas nesta parte do trabalho 

foram aproveitadas para compor a base de dados que alimentou o modelo SWAT, a 

exemplo do Modelo Digital de Terreno (MDT), dos dados de solos e de 

cobertura/uso e ocupação dos solos. 

A seguir, a primeira seção deste capítulo traz a fundamentação que norteou a 

construção do mapa de suscetibilidade, além de traçar o encaminhamento pelo qual 

ruma o restante do capítulo. 

4.1 FUNDAMENTOS DO MAPA DE SUSCETIBILIDADE À EROSÃO 

HÍDRICA 

O mapa de suscetibilidade á erosão hídrica deve representar a distribuição do 

potencial de um determinado território de sofrer erosão a partir do desenrolar dos 

processos pós-precipitação. Segundo Silva et al. (2004), os atributos que devem ser 

analisados são: natureza do relevo; cobertura vegetal; fatores climáticos; ação 
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antrópica; e ação das águas. Neste contexto há a possibilidade de gerar mapas de 

duas naturezas distintas e complementares sobre o processo erosivo, o mapa de 

potencial natural de erosão (PNE) e o mapa de expectativa de perdas de solo (EPS). 

De fato, o PNE é um tipo de avaliação na qual não se consideram as 

intervenções antrópicas ou qualquer tipo de cobertura sobre os solos, isto é, estima-

se a suscetibilidade à erosão de uma determinada área exclusivamente em função 

de suas condições físicas naturais.  

Por outro lado, o EPS contempla todos os parâmetros contidos nos critérios 

no PNE somados àqueles que possuem a ação antrópica em termos de cobertura 

do solo e atividades diversas, podendo incluir ainda as práticas conservacionistas. 

Para tanto, a equação universal de perda de solo, bem como adaptações da mesma, 

é uma ferramenta consolidada e largamente utilizada. 

No presente trabalho foi avaliada qualitativamente a suscetibilidade à erosão 

hídrica na bacia hidrográfica do Rio Potengi de acordo com os moldes do EPS em 

sua requisição por sobrepor tanto critérios naturais quanto a cobertura do solo. 

Dessa forma, cada critério foi estimado e classificado, por meio de ferramentas de 

SIG, segundo sua capacidade de contribuir para com os processos erosivos 

capazes de provocar perda de solo e produção de sedimentos. 

Entre os critérios naturais foram avaliados a erosividade, seção 4.2, impondo-

se enquanto fator de agressividade climática; a erodibilidade dos solos, seção 4.3, 

que está relacionada com a resistência dos solos aos processos erosivos, 

considerando suas propriedades granulométricas e hídricas; a distribuição das 

declividades, seção 4.4, sendo uma derivação da natureza do relevo. Além desses, 

a fim de considerar a cobertura vegetal e a interferência das atividades humanas, 

avaliou-se o critério de cobertura do solo, seção 4.4. 

Para cada um dos critérios envolvidos, a avaliação foi realizada com o 

objetivo de atribuir índices de sensibilidade, que variaram de 1 a 5, de acordo com o 

grau de contribuição para os processos erosivos ao longo da área da BHRP, de 

maneira que recebeu o índice 1 aquela área na qual o critério implicava em menor 

predisposição à erosão, e índice 5 aquela na qual o critério estava associado a 

maior predisposição (Setegn et al., 2009). 
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A sobreposição desses critérios foi realizada através de álgebra de mapas 

seguindo orientações de análise multicriterial, representada neste trabalho pelo 

método Analytical Hierarchy Process (AHP), proposto por Saaty (Saaty, 2006). Na 

realidade, o método AHP serviu de respaldo para atribuição de ponderações de 

importância a cada critério, partindo da premissa de que os mesmos contribuem com 

relevâncias hierarquicamente diferentes no que diz respeito aos processos erosivos. 

Essa questão pode ser vista com maiores detalhes na seção 4.6. 

Diante desses princípios, a seguir estão dispostas, em maiores detalhes, as 

explanações acerca da construção do mapa de suscetibilidade, passando pelo 

desenvolvimento de seus mapas-base, sendo eles erosividade, erodibilidade, 

declividades e cobertura do solo, bem como pela estruturação da álgebra de 

sobreposição dos mesmos. 

4.2 MAPA DE EROSIVIDADE 

Sabe-se que o processo de erosão hídrica parte do ponto em que as gotas de 

chuva golpeiam o solo, podendo interferir em sua conformação anterior em três 

etapas: a) desprendimento das partículas do solo no local em que sofre o impacto; 

b) transporte das partículas desprendidas por salpicamento; c) adição de energia à 

água superficial, sendo determinante para a geração do deflúvio, veículo que 

impulsiona o transporte das partículas para áreas mais baixas ou mesmo para as 

calhas de rios. 

Dessa forma, considerando constante o tipo de solo, de relevo e de cobertura, 

as características da chuva por si só constituem uma variável interveniente no 

processo erosivo, sendo nesse contexto que se aplica o termo erosividade ou 

agressividade climática.  

O fator erosividade da chuva, R, representa o índice de erosão provocada 

pela ação da chuva, em  ou em ; trata-se de 

um fator numérico que representa a capacidade que uma determinada condição 

pluviométrica tem de causar erosão em uma determinada área desprotegida, 

considerando constantes outros critérios intervenientes (Silva et al., 2004). 
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Para determinar diretamente a erosividade da chuva e caracterizar sua 

distribuição ao longo de uma determinada bacia hidrográfica é preciso estimar ou ter 

posse de registros de parâmetros tais como o total e a intensidade da chuva, e sua 

energia cinética, de maneira que o total de chuva por si só é um parâmetro pouco 

expressivo que apenas relaciona chuva com erosão (Guerra e Cunha, 2006). Assim, 

pode-se quer dizer que, a priori, os registros pluviométricos totais diários, realizados 

em intervalos de 24 horas, não constituem correlação suficiente com a erosão, uma 

vez que muito dificilmente a chuva se distribui uniformemente no período de um dia.  

A intensidade da chuva atua nas taxas de infiltração e no escoamento 

superficial, sendo que o último tem início quando a intensidade supera as taxas de 

infiltração, enquanto que a energia cinética é entendida como a energia resultante 

do movimento translacional de um corpo, servindo para estimar a perda de solo. 

Na verdade, quando se tratam de processos erosivos, a intensidade da chuva 

(mm/h) é o fator mais importante e, juntamente com a duração, determina a chuva 

total. Esses dados são obtidos essencialmente com o uso de pluviógrafos, os quais 

registram em forma gráfica o comportamento da chuva, fornecendo então 

informações sobre a altura, a intensidade e a duração do evento. 

Todavia, como os registros pluviográficos são escassos ou inexistentes em 

diversos países, incluindo o Brasil, e as análises dos diagramas dos pluviógrafos 

para determinação da energia cinética são substancialmente morosas e laboriosas, 

diversos estudos têm depositado esforços com fins de correlacionar o índice de 

erosão com fatores climáticos, fatores estes de mais fácil medição e que não 

requerem registros de intensidade de chuva. 

Um dos métodos mais difundidos para determinação da erosividade através 

de registros pluviométricos surge a partir da adaptação do coeficiente de Fournier 

(equação 4.1), o qual determina a relação entre o quadrado da altura de chuva 

mensal (mm) e a altura de chuva anual (mm) (Silva, 2004; Gonçalves et al., 2006). 

 4.1 

Onde  é o coeficiente de Fournier para o mês , é a precipitação mensal 

(mm) para o mês , e  é a precipitação anual (mm). 
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No presente trabalho, para o cálculo da erosividade média mensal, foi usada 

uma adaptação do coeficiente de Fournier, a equação 4.2, proposta por Silva (2004), 

que abrange a maior porção do nordeste brasileiro, incluindo a BHRP. Já a equação 

4.3 retorna a erosividade média anual através de um simples somatório das 

erosividade mensais previamente calculadas, sendo  o mês do ano, variando de 1 

a 12. 

 4.2 

 4.3 

As equações 4.2 e 4.3 foram, então, aplicadas aos dados registrados de 16 

estações pluviométricas localizadas dentro ou nas proximidades da BHRP. Os 

dados oriundos de 15 dessas estações foram fornecidos pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), com 45 anos de registros diários 

correspondentes ao período de 1963 a 2007; apenas os dados da estação PCP09, 

localizada em Natal, foram disponibilizados pela estação localizada no campus da 

UFRN, com 12 anos de registros diários (1995 a 2007).  

Essas estações, cuja localização pode ser visualizada na Figura 4.2, estão 

listadas na Tabela 4.1, onde é possível ver o nome das estações, o código atribuído 

às mesmas neste trabalho, suas coordenadas em graus decimais, e a elevação em 

metros. 
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Tabela 4.1 – Listagem e localização das estações pluviométricas presentes na BHRP ou em seu 
entorno. 

CÓDIGO NOME 
COORDENADAS 

ELEVAÇÃO (m) 
LONG LAT 

PCP01 Barcelona -35.92 -5.95 124 

PCP02 Campo Redondo -36.18 -6.24 471 

PCP03 Cerro Corá -36.35 -6.05 575 

PCP04 Coronel Ezequiel -36.21 -6.38 584 

PCP05 Ielmo Marinho -35.55 -5.81 65 

PCP06 Lagoa dos Velhos -35.87 -6.00 154 

PCP07 Macaíba -35.35 -5.86 11 

PCP08 Natal -35.21 -5.79 30 

PCP09 Parnamirim -35.26 -5.91 53 

PCP10 Rui Barbosa -35.94 -5.88 168 

PCP11 Santa Cruz -36.02 -6.23 236 

PCP12 Santa Maria -35.41 -5.50 115 

PCP13 São Paulo do Potengi -35.76 -5.90 91 

PCP14 São Pedro -36.07 -5.55 61 

PCP15 São Tomé -36.07 -5.97 159 

PCP16 Sítio Novo -35.91 -6.10 175 

A fim de avaliar o comportamento da erosividade ao longo da BHRP, três 

estações pluviométricas foram destacadas para comparação por estarem fixadas em 

regiões geomorfologicamente distintas, a saber, a) estação de Macaíba (PCP07), 

localizada na região na porção leste da bacia, na qual se manifestam os Tabuleiros 

Costeiros, b) estação de Cerro corá (PCP03), localizada no extremo oeste da bacia, 

ou no Planalto da Borborema, e c) estação de Sítio Novo (PCP16), fixada na região 

central da bacia, na qual se encontra a Depressão Sertaneja. Essas três diferentes 

unidades geomorfológicas estão comentadas na seção 3.3 deste trabalho. 

Os resultados relativos a essas estações estão mostrados no gráfico da 

Figura 4.1, que exibe os valores das erosividades mensais, eixo das abscissas 

inferior, confrontados com os valores de precipitação, eixo das abscissas superior. 
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Figura 4.1 – Erosividade mensal média em confronto com a precipitação mensal média para as estações 

pluviométricas de PCP07, PCP03 e PCP16. 

Na Figura 4.1, percebe-se que a estação localizada nos Tabuleiros Costeiros, 

PCP07, é a que apresenta maior erosividade anual, 

. Essa estação tem maiores valores de erosividade nos meses de março a julho, 

com maior erosividade em junho, alcançando aproximadamente 

, coincidindo, obviamente, com os meses de maiores índices 

pluviométricos. 

A estação localizada no Planalto da Borborema, PCP03, manifesta uma 

erosividade anual de , com concentração da 

erosividade nos meses de março e abril, alcançando erosividade de 

aproximadamente , sendo que a erosividade é 

consideravelmente menor no restante dos meses. 

Por fim, a estação fixada na Depressão Sertaneja, PCP16, com erosividade 

anual de , apresenta uma distribuição temporal de 

erosividade bastante semelhante à estação PCP03, mas com magnitudes 

substancialmente menores, atingindo aproximadamente 

 no mês de abril. 
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Afora isso, é possível notar também que os resultados das erosividades 

mensais estão, obviamente, em sintonia temporal com a distribuição das 

precipitações, acompanhando, inclusive, o tempo de seus máximos. 

De posse dos dados de erosividade para cada estação pluviométrica, e com 

vista à construção do seu mapa de distribuição, considerando a classificação de 

suas intensidades, foi tomado como referência o trabalho de Foster et al. (1981), no 

qual organizou os valores de erosividade em cinco classes, expostas pela Tabela 

4.2. 

Essa classificação foi associada a índices de sensibilidade de acordo com a 

relação de cada classe com os processos erosivos, de forma que o índice 1 foi 

vinculado a erosividades classificadas como muito baixas, ou que contribuem em 

menor grau para a erosão do solo, enquanto que, por outro lado, o índice 5 foi 

vinculado a erosividades classificadas como muito fortes.  

Tabela 4.2 – Classificação dos valores de erosividade 

EROSIVIDADE  CLASSIFICAÇÃO 
ÍNDICE DE  

SENSIBILIDADE 

R ≤ 2452 Muito baixa 1 

2452 < R ≤ 4905 Baixa 2 

4905 < R ≤7357 Média 3 

7357 < R ≤ 9810 Forte 4 

R > 9810 Muito forte 5 

Fonte: adaptada de Foster et al. (1981). 

Segundo essa classificação, a erosividade média anual calculada para cada 

uma das estações foi categorizada assim como mostra a Tabela 4.3, na qual se 

percebe que a maior parte das estações da BHRP está associada a valores de 

erosividade classificados como baixos e médios, com apenas três das 16 estações 

apresentando alta erosividade, sendo elas as estações PCP07, PCP08 e PCP09, 

posicionadas na região de Tabuleiros Costeiros. 
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Tabela 4.3 – Erosividades calculadas e classificadas para cada estação pluviométrica com influência 
na bacia hidrográfica do Rio Potengi. 

ESTAÇÃO 
EROSIVIDADE  

 
CLASSIFICAÇÃO 

ÍNDICE DE 
SENSIBILIDADE 

PCP01 4158.40 Baixa 2 

PCP02 5065.60 Média 3 

PCP03 5430.60 Média 3 

PCP04 5089.40 Média 3 

PCP05 5933.70 Média 3 

PCP06 3998.50 Baixa 2 

PCP07 7689.40 Alta 4 

PCP08 9928,50 Muito alta 5 

PCP09 8432.70 Alta 4 

PCP10 4006.00 Baixa 2 

PCP11 3795.00 Baixa 2 

PCP12 4413.30 Baixa 2 

PCP13 4044.90 Baixa 2 

PCP14 4505.00 Baixa 2 

PCP15 3837.70 Baixa 2 

PCP16 3786.10 Baixa 2 

Uma vez calculadas as erosividades para cada estação, foi preciso 

regionalizar esses resultados, até então pontuais, para que contemplassem toda a 

bacia hidrográfica na forma de áreas ou polígonos. 

Para tanto, os pontos que representam a localização das estações serviram 

para o desenvolvimento de polígonos de Thiessen, que, por sua vez, assumiram os 

valores de erosividade média anual das estações contidas nos polígonos, valores 

esses apresentados antes pela Tabela 4.3. 

O resultado da elaboração desses polígonos está demonstrado pelo mapa da 

Figura 4.2, a partir do qual é possível observar também a localização das estações 

pluviométricas, incluindo as três estações que serviram pra comparar o 

comportamento da erosividade em diferentes geomorfologias da BHRP (PCP03, 

PCP07 e PCP16). 
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Figura 4.2 – Polígonos de Thiessen associados às estações pluviométricas com influência na BHRP. 

Dessa forma, com a atribuição dos valores de erosividade anual das estações 

aos polígonos de Thiessen associados, foi possível construir, finalmente, o mapa de 

erosividade para a BHRP, exposto na Figura 4.3. 

Nesse mapa, percebe-se uma redução gradativa da erosividade no sentido 

leste para oeste, partindo dos Tabuleiros Costeiros até a Depressão Sertaneja, com 

classificação variando de alta até baixa erosividade. Na região de Planalto da 

Borborema, a erosividade ganha intensidade, sendo classificada como média 

erosividade, sobretudo por ser constituída de feições com maiores altitudes. 
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Figura 4.3 – Mapa de classificação da erosividade da bacia hidrográfica do Rio Potengi. 
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4.3 MAPA DE ERODIBILIDADE 

A erodibilidade do solo, K, é a taxa de solo perdida por unidade de 

erosividade, R ou EI, para um solo específico enquanto unidade de terreno, cujo 

comprimento é de 22,1 metros com declividade uniforme de 9%, considerando solo 

exposto. Portanto, K tem unidade de massa por área, por unidade de erosividade 

(Silva et al., 2004). A unidade de erodibilidade costumeiramente usada nos E.U.A. é 

, que no Brasil não é tão disseminada, sendo 

conveniente realizar a conversão para o Sistema Internacional, 

, através do fator de multiplicação 0,1317, assim como sugere 

Foster et al. (1981). 

Para Guerra e Cunha (2006), as principais propriedades do solo que 

determinam a magnitude de sua erodibilidade são textura, densidade aparente, 

porosidade, teor de matéria orgânica, teor e estabilidade dos agregados e pH. 

Dentre tais propriedades, a textura, ou teores granulométricos dos solos 

(distribuição das quantidades de silte, argila e areia), apresenta relação direta com a 

erosão hídrica uma vez que alguns grãos são removidos mais facilmente em relação 

a outros. Já o teor de matéria orgânica do solo carrega correlação inversa com a 

erodibilidade, tendo importante papel na agregação das partículas, conferindo-lhes, 

por conseguinte, maior estabilidade. A estabilidade dos agregados favorece a 

infiltração através do aumento da porosidade, amortecendo, dessa forma, o 

escoamento superficial. 

Apesar de ser ampla a discussão acerca das propriedades que interferem no 

grau de erodibilidade dos solos, as metodologias disponíveis para quantificá-la 

diretamente, em geral, demandam muito tempo e altos custos de execução, 

mormente no que diz respeito à aquisição de dados, que precisam ser suficientes 

para contemplar especificamente cada unidade de solo de uma determinada área. 

Entretanto, para superar essa restrição, é possível estimar indiretamente o 

fator erodibilidade através de equações que consideram outras propriedades do solo 

como variáveis, muito freqüentemente sendo granulometria e quantidade de carbono 

orgânico. Como exemplo de equações erodibilidade propostas na literatura, cita-se a 
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de Denardin (1990), a de Lima et al. (1990), a de Williams (1995) e a de Marques et 

al. (1997). 

Vale ressaltar que mesmo diante da extensa disponibilidade de métodos para 

estimar a erodibilidade, o ideal é que as particularidades da região de estudo sejam 

consideradas. Yang et al. (2005) ressaltam que a maior parte dos modelos de 

predição de propriedades do solo é constituída de modelos empíricos, nos quais os 

processos erosivos acabam sendo negligenciados. 

Neste trabalho, estimou-se a erodibilidade dos solos da bacia através da 

equação proposta por Williams (1995), equação 4.4, que consiste no produto de 

quatro fatores dependentes da textura do solo e da concentração de carbono 

orgânico. Essa mesma equação é usada nas rotinas do modelo SWAT. 

 4.4 

Onde , equação 4.5, é o fator que retorna baixos valores de 

erodibilidade para solos com grandes quantidades de areia grossa e altos valores 

para solos com areia fina; , equação 4.6, é fator que retorna baixos valores de 

erodibilidade para solos com grandes taxas de argila e silte; , equação 4.7, 

reduz a erodibilidade para solos com grandes quantidades de carbono orgânico; e 

, equação 4.8, é o fator que reduz a erodibilidade para solos com frações 

extremamente altas de areia. 

 4.5 

 4.6 

 4.7 

 4.8 
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Sendo  a porcentagem de areia contida no solo (partículas com diâmetros 

de 0,05-2,00 mm);  a porcentagem de silte (partículas de 0,002-0,05 mm);  a 

porcentagem de argila (partículas com diâmetro < 0,002 mm); e  a porcentagem 

de carbono orgânico na camada de solo. 

O mapa de solos usado como base geográfica para aplicação da equação de 

erodibilidade foi disponibilizado pela SERHID (1998) por meio do PERH, que já foi 

exibido na seção 3.5 deste trabalho quando da caracterização da área. Os tipos de 

solos presentes na BHRP, tais quais informados pelo mapa de solos, estão postos 

na Figura 4.4, que exibe um gráfico com a distribuição percentual dos mesmos em 

termos de área. 

 

Figura 4.4 – Distribuição percentual dos solos contidos na bacia Potengi. 

A fim de resolver a equação de Williams (1995), os dados de granulometria e 

de fração de carbono orgânico correspondentes aos solos que compõem a BHRP 

foram pesquisados nos perfis que estão disponíveis no Levantamento dos Solos do 

Rio Grande do Norte, Jacomine (1971), e nas publicações do Projeto Radambrasil 

(Brasil, 1981). Todavia, percebeu-se que os perfis contidos nesses trabalhos não 

contemplam todas as subcategorias presentes no mapa de solos. 

Diante disso, os solos foram agrupados de acordo com a disponibilidade de 

perfis, de maneira que, em alguns casos, várias subcategorias foram agrupadas 
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para serem representadas por uma subcategoria que estivesse contemplada pelos 

perfis. Visando esclarecer esse agrupamento, a Tabela 4.4 resume as subcategorias 

de solos que foram finalmente usadas para representar a bacia e para as quais 

foram estimadas as erodibilidades. 

Tabela 4.4 – Agrupamento do tipos de solos da BHRP em função da disponibilidade de perfis. 

NOME DOS 
SOLOS 

SOLOS 

ORIGINAIS 

SOLOS APÓS 
AGRUPAMENTO 

Latossolo Amarelo 

LAd2 
LAd3 

LAd3 

LAd4 LAd4 

Planossolo 
PLsta1 

PLsta1 
PLsta4 

Solos Litólicos 

Re5 Re5 

Re6 Re6 

Re9 
Re14 

Re14 

Re16 

Re16 
Re18 

Re21 

Re23 

Bruno Não-cálcico 

NC3 
NC3 

NC4 

NC7 NC7 

Solos 

Indiscriminados de 

Mangue 

SM 

Não disponível 

Areias Quartzosas 
Marinhas 

AMd1 

AMd2 

Solos Aluviais Aeta1 Aeta1 

Solos Podzólico 
Vermelho-amarelo 

PVveta 

PVetbpl8 

PVetbpl3 

PVdtbpl6 

PVetbpl8 

PVetb10 

O cálculo da erodibilidade, através da equação de Williams (1995), foi 

aplicado para as primeiras camadas dos perfis dos solos (camadas A e B), solum, 

tendo em vista que é a porção do solo que sofre diretamente os efeitos dos 
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processos erosivos, e o resultado para cada unidade pode ser observado na Figura 

4.5, na qual é possível perceber que os solos litólicos (Re) são os mais erodíveis.  

Para os Solos Indiscriminados de Mangue (SM) e para as Areias Quartzosas 

Marinhas (AMd1 e AMd2) não foram encontrados perfis. Porém, sabe-se pela 

literatura que, em geral, o grau de erodibilidade das Areias Quartzosas é alto, assim 

como são os solos litólicos, Tabela 4.6 (Ross, 1980; Silva et al., 2004). 

Na verdade, pela nova classificação brasileira de solos ambos pertencem ao 

grupo dos Neossolos, solos pouco evoluídos e sem horizonte B diagnóstico, sendo o 

primeiro grupo denominado Neossolos Quartzarênicos, e o segundo Neossolos 

Litólicos (Camargo, 1987; Valladares, 2010). 

Assim, para fins de classificação, às Areias Quartzosas Marinhas e aos Solos 

Indiscriminados de Mangue foi atribuído o mesmo grau de erodibilidade e as 

mesmas decisões que aos Solos Litólicos. 

 
Figura 4.5 – Erodibilidades calculadas para os solos agrupados da BHRP. 

De posse dos valores de erodibilidade correspondentes a cada unidade de 

solo, e com fins de possibilitar a sobreposição com outros critérios (declividade, 

erosividade e ocupação do solo), foi necessário reclassificar esses valores na forma 

de índice de sensibilidade, ou em relação à intensidade de atuação dentro dos 

processos de erosão hídrica, com esse índice variando de 1 a 5, assim como se fez 

no desenvolvimento do mapa de erosividade, seção 4.1.1. (Setegn et al., 2009). 
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Para tanto, adotou-se como modelo a classificação proposta por Foster et al. 

(1981), que tem servido de referência para uma série de estudos, a exemplo dos de 

Mannigel et al. (2002), que expandiu a classificação para permitir mais três classes, 

como mostra a Tabela 4.6. 

Tabela 4.5 – Classificação das Erodibilidades com base em trabalho de Foster et al. (1981) 

ERODIBILIDADE ( ) CLASSIFICAÇÃO 

< 0,0090 Muito baixa 

0,0090 - 0,0150 Baixa 

0,0150 - 0,0300 Média 

0,0300 - 0,0450 Alta 

0,0450 - 0,0600 Muito alta 

> 0,0600 Extremamente alta 

Fonte: adaptado de Mannigel et al. (2002). 

Para o caso específico deste trabalho, as classes de erodibilidade foram 

adaptadas de forma a impor que os Solos Litólicos e as Areais Quartzosas fossem 

classificados como de alta erodibilidade, assim como sugerem vários estudos feitos 

no Brasil (Mannigel et al., 2002; Guerra e Cunha, 2006). Nesses estudos, alguns 

solos brasileiros foram categorizados em classes de fragilidade, estando expostas 

pela Tabela 4.6. A Tabela 4.7 ilustra as classes da erodibilidade dos solos finalmente 

aplicadas neste trabalho, assim como os índices de sensibilidade associados, 

variando de 1 a 5. 

Tabela 4.6 – Classes de fragilidade de alguns tipos de solo perante os processos erosivos. 

CLASSES DE FRAGILIDADE TIPOS DE SOLOS 

1 - Muito Baixa 
Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo de 

textura argilosa 

2 - Baixa Latossolo Amarelo e Vermelho-Amarelo de textura média/argilosa 

3 - Média 
Latossolo Vermelho-Amarelo, Terra Roxa, Terra Bruna, Podzólico 

Vermelho-Amarelo de textura média/argilosa 

4 - Forte Podzólico Vermelho-Amarelo textura média/arenosa e Cambissolos 

5 - Muito Forte Podzolizados com cascalhos, Litólicos e Areias Quartzosas 

Fonte: Silva et al. (2004). 

 

 



78 

 

Tabela 4.7 – Classificação das erodibilidades para os solos da bacia Potengi. 

ERODIBILIDADE CLASSIFICAÇÃO 
ÍNDICE DE  

SENSIBILIDADE 

< 0,007 Muito Baixa 1 

0,0070 - 0,0140 Baixa 2 

0,0140 - 0,0210 Média 3 

0,0210 - 0,280 Alta 4 

>0,280 Muito Alta 5 

O resultado foi então reclassificado segundo a Tabela 4.7, de forma que os 

valores de erodibilidade, assim como os índices finais de erodibilidade associados a 

cada solo BHRP estão expostos através da Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Aplicação da classificação de erodibilidades aos solos da bacia Potengi. 

SOLO CÓDIGO KUSLE SOLUM 
ÍNDICE DE  

SENSIBILIDADE 

Podzólico Vermelho-Amarelo PVe10 0.0138 2 

Latossolo Amarelo LAd4 0.0139 2 

Latossolo Amarelo LAd3 0.0144 3 

Podzólico Vermelho-Amarelo PVetbpl8 0.0147 3 

Solos Aluviais Aeta1 0.0167 3 

Solos Litólicos RE16 0.0183 3 

Bruno não cálcico NC7 0.0187 3 

Planossolo Solódico PLsta1 0.0191 3 

Bruno não cálcico NC3 0.0198 3 

Solos Litólicos RE6 0.0211 4 

Solos Litólicos RE5 0.0218 4 

Solos Litólicos RE14 0.0230 4 

Por fim, a construção do mapa de erodibilidades para a BHRP foi feita através 

da aplicação dos índices da Tabela 4.8 para cada solo através de ferramentas em 

ambiente de SIG. Esse mapa pode ser avaliado por meio da Figura 4.6. 

Nota-se, com esse mapa, que a maior parte dos solos de alta erodibilidade 

está localizada na região oeste da bacia, onde se manifestam os Solos Litólicos. 

Porém, também é possível observar erodibilidade alta no extremo leste da bacia, no 

contado com o estuário, onde se manifestam as Areias Quartzosas. No centro da 

bacia, ou na Depressão Sertaneja, é onde se manifestam regiões de baixa 

erodibilidade, relacionadas com a ocorrência de solos Podzólicos e Latossolos. 
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Figura 4.6 – Mapa de classificação das erodibilidades da bacia hidrográfica do Rio Potengi  
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4.4 MAPA DE DECLIVIDADES 

O entendimento da configuração topográfica de qualquer bacia hidrográfica é 

de suma importância para avaliar a sua suscetibilidade à erosão; quanto maior a 

inclinação das vertentes do terreno, maior a velocidade do escoamento superficial 

que nele se desenrola e maior a energia aplicada ao solo. Assim, a declividade 

“exerce acentuada influência sobre a erosão, o tamanho e a quantidade do material 

em suspensão arrastado pela água” (Bertoni e Lombardi Neto, 2005). 

Inicialmente, planejava-se estimar, além das declividades, o comprimento das 

vertentes (ou rampas) para posteriormente calcular o fator  da EUPS. Contudo, 

alguns trabalhos, a exemplo do de Maeda (2008), têm apontado para uma “grande 

semelhança entre os padrões de distribuição dos valores do fator  e dos valores 

de declividade”. Portanto, visando simplificação, decidiu-se, neste trabalho, 

caracterizar o relevo da região com base apenas na declividade. 

Neste trabalho, a fim de desenvolver o mapa de declividades da BHRP, fez-se 

uso de um modelo digital de terreno (MDT). Segundo Valeriano (2008), MDTs “são 

arquivos que contêm registros altimétricos estruturados em linhas e colunas 

georreferenciadas, como uma imagem com um valor de elevação em cada pixel”. Os 

MDTs possibilitam reunir informações topográficas essenciais que servem de 

respaldo na determinação de características importantes de uma bacia hidrográfica, 

a exemplo da delimitação da área de drenagem, da distribuição das declividades, da 

configuração da rede de cursos hídricos e da subdivisão da bacia em sub-bacias. 

Tais características podem servir de respaldo, por exemplo, para o cálculo dos 

volumes do escoamento superficial e da carga de sedimentos produzida ao longo da 

bacia hidrográfica.  

O MDT usado neste trabalho, contemplando a região de estudo, foi obtido a 

partir do projeto do TOPODATA, banco de dados geomorfométricos do Brasil, 

vinculado ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por meio de seu 

portal da internet. (INPE, 2010). 

Na verdade, esse projeto, TOPODATA, refinou os dados desenvolvidos pelo 

projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da Nasa e repassados pelo 

Consortium for Spatial Information (CSI), do Consultative Group for International 

http://www.cgiar.org/
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Agriculture Research (CGIAR) (Leon, 2007). Dentre os aperfeiçoamentos 

promovidos pelo TOPODATA, o que interessa diretamente a este trabalho é a 

melhoria de resolução do MDT disponibilizado pelo projeto SRTM, que passou de 

aproximadamente 90 metros para 30 metros, com preenchimento de falhas. 

Essa resolução do MDT, 30 metros, já é suficiente para o presente trabalho, 

isso apoiado pelo estudo desempenhado por Chaplot (2005), no qual concluiu que, 

até certo grau, simplificações da descrição topográfica da bacia podem não 

prejudicar os resultados quanto à produção de escoamento superficial. Nesse 

sentido, afirma que os MDTs com resolução de até 50m retornaram resultados 

satisfatórios. Porém, quando em seu estudo foram usados MDTs com resoluções 

piores que tal limite, a avaliação das cargas de sedimentos e NO3-N foram 

subestimadas. 

A fim de ilustrar o MDT obtido via TOPODATA, além de ilustrar a distribuição 

das altitudes em metros ao longo da BHRP, foi construído o mapa da Figura 4.7. A 

partir deste é possível notar com clareza a concentração de grandes altitudes na 

porção extremo-oeste da bacia, que caracteriza o Planalto da Borborema. 
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Figura 4.7 – Modelo digital de terreno oriundo do projeto TOPODATA e aplicado à bacia hidrográfica do Rio Potengi.
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Esse MDT, recortado para os limites da BHRP, revela uma elevação média de 

aproximadamente 191,50 metros, com o alto desvio padrão de 135,83. Pode-se 

avaliar também a distribuição quantitativa das altitudes ao longo da bacia através da 

Figura 4.8, que exibe um gráfico no qual estão postas a curva de freqüência 

acumulada e a curva de distribuição percentual das altitudes, possibilitando uma 

avaliação hipsométrica. Assim, percebe-se que há uma maior concentração das 

altitudes entre os valores de 50m e 250m, indicada pelo cume da curva de 

distribuição coincidindo com a porção da curva de freqüência acumulada com 

inclinação mais acentuada. 

 

Figura 4.8 – Distribuição das altitudes da bacia Potengi desenvolvida a partir de análise do MDT. 

Para estipular as classes de declividade, bem como os índices de 

suscetibilidade ou de contribuição, adotou-se como referência os trabalhos de Ross 

(1992), Silva et al. (2004), Guerra e Cunha (2006), e Setegn et al. (2009). A Tabela 

4.9 expõe a classificação final usada no presente trabalho, bem como o índice de 

sensibilidade à erosão hídrica, variando de 1 a 5, da mesma forma que foram 

construídos os mapas de erosividade, seção 4.1.1, e erodibilidade, seção 4.1.2. 
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Tabela 4.9 – Classificação usada para as declividades do terreno da bacia Potengi. 

DECLIVIDADE (%) CLASSIFICAÇÃO 
ÍNDICE DE 

SENSIBILIDADE 

0 – 5 Muito baixa 1 

5 – 10 Baixa 2 

10 – 15 Média 3 

15 – 20 Alta 4 

> 20 Muito alta 5 

Dessa maneira, as declividades foram calculadas em plataforma SIG com 

posterior reclassificação segundo a Tabela 4.9. O resultado com a distribuição das 

classes de declividade pode ser visto através do mapa exposto pela Figura 4.9. 

Nota-se, através da Figura 4.9, uma concentração das declividades mais altas 

na porção mais a oeste da bacia, coincidindo com o Planalto da Borborema, região 

de maiores altitudes e onde se localizam as nascentes da rede hídrica da bacia 

hidrográfica do Rio Potengi. 
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Figura 4.9 – Distribuição das declividades reclassificadas quanto à sua sensibilidade à erosão hídrica 
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4.5 MAPA DE COBERTURA DO SOLO 

Sabe-se de antemão que a cobertura do solo precisa receber atenção 

especial diante dos processos erosivos, uma vez que a qualidade da cobertura 

determina o grau de proteção do solo ou sua vulnerabilidade. Ademais, a cobertura 

do solo é um critério que carrega a característica de estar constantemente em 

transformação pelas atividades humanas, de forma que a atualização do mapa de 

cobertura é essencial para o entendimento da dinâmica de ocupação, das alterações 

de paisagens, da evolução dos processos erosivos e para o planejamento e manejo 

de bacias hidrográficas.  

Para o caso deste trabalho, avaliou-se primeiramente a possibilidade de usar 

o mapa de uso e ocupação disponibilizado pela SEMARH e pelo IDEMA (2010), 

desenvolvido como parte do PERH (SERHID, 1998). Esse mapa foi construído com 

base na interpretação das imagens do Sensor TM (Thematic Mapper) do satélite 

LANDSAT 5, cenas 214/64 e 215/64, obtidas em 08/ago/95, e com composição 

colorida 3B 4G 5R na escala 1:250.000. 

Trata-se, dessa forma, de um mapa com defasagem de 15 anos, que foi 

considerada suficiente para justificar a elaboração, mesmo que grosseira, de um 

mapa de cobertura do solo mais atual a partir de imagens de satélite, isso com fins 

de melhor representar a distribuição dos tipos de cobertura ao longo da BHRP. Para 

o desenvolvimento desse mapa, fez-se uso da técnica de Máxima Verossimilhança 

(MaxVer). 

O método de classificação MaxVer é uma técnica difundida e consolidada que 

intenciona classificar dados/imagens fornecidos por satélites; trata-se de uma 

técnica de grupamento estatístico supervisionado (Heinzmann e Zollinger, 1995; 

Smiatek, 1995; Grondona, 2009).  

Na classificação MaxVer, parte-se do pressuposto de que cada pixel precisa 

pertencer a uma classe. Dessa forma, os valores dos pixels são considerados 

vetores de medição dentro um espaço de grupamento n-dimensional dado por 

bandas espectrais. Sendo assim, considerando um conjunto de classes propostas, 

os vetores são postos em grupos dentro de um espaço multidimensional. Todavia, 

muitos vetores acabam relegados a regiões entre grupos ou sem pertinência. Diante 
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disso, é necessário que o algoritmo de classificação atribua uma classe para cada 

vetor sem pertinência.  

Para tanto, o método MaxVer calcula a função distribuição de probabilidades 

para cada classe e, logo após, para cada vetor dentro do espaço multidimensional, 

determina a probabilidade de pertinência a cada classe. Finalmente, impõe-se a 

cada pixel a pertinência à classe que apresenta maior valor da função de 

probabilidade, não importando quão baixa é essa probabilidade.  

Para este trabalho, foram utilizadas duas imagens captadas pelo satélite 

LANDSAT-7, através do sensor EMT, e disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Uma das imagens contempla a metade oriental da 

bacia Potengi e corresponde à órbita/ponto 214/064 datada de 04/08/2001. Já para a 

metade ocidental da bacia, fez-se uso da imagem LANDSAT-7 que corresponde à 

órbita/ponto 215/064 datada de 11/06/2002. Para composição de bandas das 

imagens, as combinações RGB 321 e RGB 543 retornaram melhor resultado, 

realçando com maior distinção as grandes classes de cobertura do solo, assim como 

ocorreu no trabalho de Freire et al. (2009). 

O método MaxVer foi aplicado às imagens LANDSAT-7 através do software 

ENVI 4.4, usando algumas fotografias aéreas disponíveis em Relatórios de 

Sobrevôos do Programa Estadual de Monitoramente e Fiscalização Ambiental 

Aéreos (IDEMA, 2008; IDEMA, 2010) e imagens SPOT com resolução de 10 metros 

fornecidas pelo IDEMA, como referência para definição das Regiões de Interesse 

(RI), ou regiões de referência, a partir das quais o método preparou alicerce para a 

estatística de pertinência do restante dos pixels contidos na imagem diante das 

classes propostas. 

Diante do fato de que não se dispunha de muitos recursos nem tempo para 

desenvolver a validação consistente de um mapa de cobertura refinado, no qual 

estivessem discriminados em classes os tipos de vegetação e ecossistemas, bem 

como os tipos de agricultura, resolveu-se definir classes mais abrangentes de 

maneira a evitar que se incorresse em erros gritantes, considerando ainda os 

resultados dados pela classificação supervisionada: 1) Agricultura, pastagem e 

vegetação rasteira antropizada (capoeira); 2) Solo exposto; 3) Estruturas urbanas; 4) 

Vegetação densa; 5) Vegetação pouco densa; 6) Corpos hídricos. 
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Dentre as classes definidas aqui, destaca-se a classe 1 como sendo a mais 

complicada de se especificar, visto que os padrões colorimétricos dos pixels que a 

determinam podem indistintamente englobar coberturas de solo com características 

substancialmente diferentes do ponto de vista da proteção do solo e, 

conseguintemente, da suscetibilidade á erosão hídrica. Porém, é possível perceber, 

por meio de comparações com fotografias aéreas, que essa classe carrega maior 

probabilidade de ser fruto de intervenções antrópicas que não urbanização. 

Dessa forma, a classe 1 provavelmente deve envolver áreas ocupadas por 

agricultura, agropecuária, ou áreas de vegetação rasteira antropizada, não sendo 

possível distingui-las consistentemente em outras classes mais restritivas. 

Entende-se aqui, com obviedade, a classe solo exposto, classe 2, como 

regiões nas quais a cobertura do solo é nula ou desprezível. 

A classe de estruturas urbanas, classe 3, deve representar áreas residenciais, 

industriais, estradas, e qualquer estrutura tida como urbana ou que impermeabilize o 

solo de alguma forma.  

Quanto à classe de vegetação densa, classe 4, tratam-se de porções 

ocupadas por matas, florestas, ou vegetação com alto índice de massa foliar e boa 

proteção do solo.  

A vegetação pouco densa, classe 5, compreende áreas nas quais 

predominam a caatinga, os campos e vegetação herbácea ou arbustiva. 

Finalmente, a última classe é a que diz respeito aos corpos hídricos, classe 6, 

que ressalta principalmente os açudes presentes na bacia. 

Os resultados da classificação da cobertura do solo estão exemplificados 

através da Figura 4.10 e da Figura 4.11. A Figura 4.10a expõe o resultado da 

composição LANDSAT-7 RGB 543, em DATUM SAD69 e com sistema de referência 

em UTM 25-Sul, e diz respeito a uma porção da parte ocidental da bacia Potengi, 

sendo predominantemente serrana. A aplicação do método MaxVer a tal imagem 

resultou na classificação da cobertura do solo assim como exibida pela Figura 4.10b, 

estando as duas figuras dispostas em sequência a fim de possibilitar comparação 

visual. 
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A Figura 4.11 está disposta a fim de exemplificar o resultado da classificação 

da cobertura do solo para a porção mais leste da bacia, onde é possível visualizar o 

estuário do rio.  

O resultado geral para toda bacia pode ser visto na Figura 4.12, e a 

distribuição percentual das classes de cobertura do solo está exposta através do 

gráfico da Figura 4.13. 
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Figura 4.10 – a) Recorte de imagem LANDSAT-7 em composição RGB 543, contemplando porção ocidental da bacia 

Potengi; b) Resultado da aplicação do método de classificação MaxVer. 
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Figura 4.11 – a) Recorte imagem LANDSAT-7 em composição RGB 543, contemplando porção mais oriental da bacia 

Potengi ; b) Resultado da aplicação do método de classificação MaxVer. 
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Figura 4.12 – Mapa de cobertura do solo para a bacia hidrográfica do Rio Potengi. 
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Figura 4.13 – Distribuição percentual dos tipos de cobertura do solo encontrados ao longo da bacia hidrográfica 
Potengi. 

Assim como pode ser visto na Figura 4.13, a maior parcela de cobertura do 

solo da BHRP está associada a unidades de vegetação pouco densas, 

aproximadamente 45% da área. Nessa classe, a Caatinga é destaque constatado. 

Na seqüência, 28% da área da bacia são ocupados por vegetação densa. 

Por outro lado, através do mapa exposto pela Figura 4.12 é possível observar 

que a atuação antrópica, que ocupa aproximadamente 17% da área total da bacia 

com agricultura, pecuária e capoeira, e cerca de 3% com estruturas urbanas, 

concentram-se na porção leste da bacia, atingindo boa parte da Depressão 

Sertaneja e dos Tabuleiros Costeiros. Resultado que recebe respaldo com o 

trabalho de Wake (2003), no qual afirma que 

nos tabuleiros costeiros e nas coberturas coluvio-eluvionares, por 
apresentarem substratos constituídos de solos profundos e condições 
climáticas mais favoráveis, as espécies possuem portes mais elevados, 
entretanto, a ação antrópica nesta unidade foi devastadora, em função do 
maior potencial agrícola. 

Após a construção do mapa de cobertura do solo, foi preciso classificar os 

tipos de cobertura definidos quanto à provável contribuição de cada um deles para o 

desencadeamento dos processos de erosão hídrica. Para tanto, tomou-se a classe 

água (classe 6) como referência de menor contribuição, uma vez que os corpos 

d’água são também tidos como corpos receptores, ou seja, é a classe que sofre os 

efeitos da erosão e exerce contribuição desprezível, considerando ainda a sua 

intermitência. Como referência oposta, posiciona-se a classe de solo exposto (classe 

2), que certamente deve receber o título de mais alta suscetibilidade à erosão, diante 

da sua incapacidade evidente de fornecer qualquer proteção ao solo. 
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Assim, a Tabela 4.10 expõe o resultado da atribuição do índice de 

suscetibilidade, ou de contribuição, à erosão hídrica, bem como o significado 

classificatório de cada índice. 

Tabela 4.10 – Resultado da classificação dos tipos de cobertura do solo definidos para a bacia 
Potengi segundo suas sensibilidades aos processos erosivos. 

TIPOS DE  
COBERTURA 

CLASSIFICAÇÃO 
ÍNDICE DE  

SENSIBILIDAE 

Agricultura e Pastagens Alta 4 

Solo Exposto Muito alta 5 

Estruturas Urbanas Média 3 

Vegetação Densa Baixa 2 

Vegetação Pouco Densa Média 3 

Água Muito Baixa 1 

Por fim, a aplicação dos índices de sensibilidade à erosão aos tipos de 

cobertura do solo resultou na construção do mapa com a distribuição espacial das 

intensidades de contribuição para a erosão hídrica promovidas pelas formas de 

cobertura do solo, exibido através da Figura 4.14. Nesse mapa é possível observar 

com facilidade que a configuração de cobertura do solo da região leste da bacia 

hidrográfica contribui de forma mais significativa para a erosão hídrica por conferir 

menos proteção ao solo. 

 



95 

 

 
Figura 4.14 – Mapa de classificação da Cobertura do Solo segundo sua sensibilidade perante os processos de erosão hídrica. 
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4.6 ÁLGEBRA DE SOBREPOSIÇÃO DOS MAPAS 

Sabe-se já que a construção do mapa de suscetibilidade à erosão hídrica 

envolve a sobreposição de quatro critérios, sendo eles, cobertura do solo (C1), 

declividade (C2), erosividade (C3) e erodibilidade (C4), assim como exibido na 

tabela Tabela 4.11. Sabe-se também que esses critérios atuam por diferentes 

mecanismos nos processos erosivos, tendo, por conseguinte, magnitudes distintas 

de contribuição. 

Tabela 4.11 – Critérios envolvidos na elaboração do mapa de suscetibilidade à erosão hídrica. 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO 

C1 Cobertura do solo 

C2 Declividade 

C3 Erosividade 

C4 Erodibilidade 

Diante disso, é conveniente que esses critérios sejam postos numa hierarquia 

de importâncias e que a eles sejam atribuídos pesos de importância relativa a partir 

de comparações pareadas, assim como sugere a metodologia de avaliação 

multicriterial proposta por Saaty (1998) através do método AHP (Analytic Hierarchy 

Process).  

Os métodos convencionais de medidas, em geral, atribuem valores aos 

critérios em questão de forma independente, um a um, via escala física, ou seja, um 

único valor é associado a cada critério ou elemento.  

O método AHP, por sua vez, faz uso de uma comparação pareada, na qual os 

valores aplicados a cada elemento são frutos da relação deste com cada um dos 

outros elementos que fazem parte da análise, de maneira que um critério precisa ser 

comparado com todos os outros, na forma de pares, e cada comparação derivará 

um valor ou taxa de importância. Segundo Siddiqui et. al (1996), a comparação 

pareada de todos os critérios envolvidos é a ferramenta usada para estabelecer as 

importâncias relativas dentro da hierarquia de elementos.  
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De acordo com Saaty (1998, 2006), os julgamentos exercidos na comparação 

pareada respeitam uma escala de números absolutos denominada Escala 

Fundamental, ilustrada pela Tabela 4.12  

Tabela 4.12 – Escala fundamental proposta por Saaty (1996). 

IMPORTÂNCIA RELATIVA DESCRIÇÃO 

1 Igual importância 

3 Importância pequena 

5 Importância grande 

7 Importância muito grande 

9 Importância absoluta 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 

Em seguida, os julgamentos citados são postos de forma a compor uma 

matriz recíproca, , chamada matriz de julgamento ou matriz de comparação 

pareada, sendo seus valores numéricos correspondentes às importâncias relativas.  

Segundo Ying et al. (2007) e Store e Antikainen (2010), a matriz de 

julgamentos “ ” pode ser genericamente escrita da forma como indica a equação 

4.9. 

 4.9 

Sendo que  é a taxa de importância entre o critério i e o critério j, 

enquanto  é o número de critérios em estudo e a ordem da matriz. 

O peso absoluto, , associado aos critérios C1, C2, C3 e C4, pôde ser obtido 

através da média geométrica aplicada para cada linha da matriz , como mostra a 

equação 4.10. 
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 4.10 

O peso final a ser aplicado a cada critério, , é obtido através da 

normalização dos pesos absolutos, , equação 4.11. 

 4.11 

A fim de avaliar a consistência do vetor de pesos gerado, foi preciso 

primeiramente calcular o máximo autovalor, , através da equação 4.12.  

 4.12 

Considerando que P é o autovetor correspondente a , com  

 sendo os pesos para ranqueamento, e considerando que: 

 

Em seguida,  serviu de base para o cálculo do índice de consistência, , 

através da equação 4.13, sendo  a ordem da matriz ou o número de critérios 

envolvidos.  

 4.13 

Finalmente, calcula-se a razão de consistência, , como indica a equação 

4.14, sendo  um valor tabelado e dependente de , como exposto na Tabela 4.13. 

Segundo Saaty (1998), os pesos finais obtidos podem ser considerados consistentes 

desde que o valor da razão de consistência não ultrapasse 0.1 ou 10%. 
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 4.14 

Tabela 4.13 – Valores tabelados para IR. 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Uma vez a par do método de avaliação multicriterial, o estabelecimento dos 

pesos para os critérios envolvidos teve início na hierarquização dos mesmos. Para 

tanto, foram consideradas algumas constatações desenvolvidas por outros autores 

ao se debruçarem sobre a sensibilidade dos critérios aqui investigados. 

Setegn et al. (2009) aplicaram o modelo SWAT almejando estimar a produção 

de sedimentos da bacia hidrográfica do Lago Tana, na Etiópia. Em seguida 

avaliaram a vulnerabilidade à erosão na mesma bacia através de avaliação 

multicriterial, calibrando com o resultado da aplicação do SWAT. Dentre as 

conclusões do estudo, constatou-se que a cobertura do solo e a declividade devem 

receber maiores prioridades quanto às suas importâncias relativas dentro dos 

processos erosivos. Ressaltando ainda um maior destaque para a cobertura do solo.   

Weill e Sparovek (2008), estudando a sensibilidade dos fatores do modelo 

EUPS aplicado à Microbacia do Ceveiro em Piracicaba-SP, notaram que o efeito do 

fator LS - relativo à configuração do relevo - sobre as taxas de perda de solo foi 

muito mais acentuado que o efeito devido à variação da erodibilidade do solo, ou 

fator K, quando são considerados constantes os outros fatores da equação.  

Renard et al. (1991; 1993), trabalhando com a sensibilidade dos fatores da 

EUPS e da EUPS-R (revisada), afirmam que, por conta da grande abrangência de 

possíveis valores, o fator K pode ter uma importância ligeiramente superior ao fator 

R.  

Avaliando as conclusões alcançadas pelos autores acima citados, os critérios 

foram postos em uma ordem hierárquica de importâncias: 

. Em seguida, foi elabora a matriz de julgamento para, então, 

calcular os pesos de cada critério. A Tabela 4.14 expõe os valores aplicados à matriz 

de julgamentos, assim como os pesos finais associados a cada critério. O autovalor 

máximo, , foi de 4,0155, resultando numa razão de consistência de 0,0057. 
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Tabela 4.14 – matriz de julgamento com os pesos resultantes para cada critério estudado. 

A C1 C2 C3 C4 Pesos Normalizados 

C1 1 2 4 5 0,5084 

C2 1/2 1 2 3 0,2672 

C3 1/4 1/2 1 1 0,1297 

C4 1/5 1/3 1 1 0,1033 

Com base nos pesos encontrados para cada critério, foi possível desenvolver 

a equação de sobreposição dos mapas de cada critério, equação 4.15, aplicada 

através de um SIG, especificamente por meio da ferramenta denominada Weighted 

overlay. 

 4.15 

O resultado da aplicação da álgebra de mapas resultou no mapa de 

suscetibilidade à erosão hídrica, reclassificado neste trabalho para conter três 

classes: baixa, média e alta. Esse mapa está exposto na Figura 4.16, através da 

qual se percebe com relativa nitidez que a região central se apresenta como a 

porção de menor suscetibilidade, enquanto as áreas mais suscetíveis da bacia estão 

situadas na cabeceira oeste da bacia, região do Planalto da Borborema, porção com 

maiores declividades, e na região mais ao leste, na qual ocorrem mais interferências 

antrópicas na cobertura do solo, seja na forma de urbanização, através dos cultivos, 

ou pela atividade pecuária. 

A Figura 4.15 mostra um gráfico com a distribuição percentual das classes de 

suscetibilidade na bacia hidrográfica do Rio Potengi. Assim, percebe-se que 12,0% 

da bacia apresentam baixa suscetibilidade, 65,0% apresenta suscetibilidade média e 

23,0% aparece como de alta. 
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Figura 4.15 – Distribuição das suscetibilidades à erosão hídrica na bacia hidrográfica do Rio Potengi. 

Finalmente, de posse do mapa de suscetibilidade à erosão hídrica da BHRP, 

o próximo capítulo tratará das questões que estão relacionadas diretamente com o 

processo de modelagem com o SWAT. 

12%

65%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Baixa Média Alta

Á
re

a
 (

%
)

Suscetibilidade à erosão hídrica



102 

 

 
Figura 4.16 – Mapa de suscetibilidade à erosão hídrica desenvolvido neste trabalho, considerando três classes em escala que vai de suscetibilidade baixa a alta. 
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CAPÍTULO 5 

5 MODELO SWAT APLICADO À BHRP. 

Este capítulo tratará da aplicação do modelo SWAT à BHRP com o objetivo 

de avaliar o comportamento da produção de sedimentos ao longo de sua extensão, 

além de identificar regiões mais críticas e que mereçam atenção especial. 

Nesse sentido, a primeira seção deste trabalho traz uma descrição do SWAT, 

incluindo as principais equações que estão incorporadas em sua rotina para estimar 

a produção de sedimentos. Em seguida, será discutida a etapa de determinação dos 

principais parâmetros envolvidos nas simulações, sendo eles os parâmetros 

climáticos, de solo e de cobertura do solo. A terceira parte deste capítulo apresenta 

resumidamente a interface do modelo com um SIG, e a última parte trata da 

construção dos cenários para execução das simulações. 

5.1 DESCRIÇÃO DO MODELO SWAT 

O modelo Soil and Water Assessment Tool, SWAT, foi concebido pelo United 

States Department of Agriculture (USDA) e, estando em constante desenvolvimento 

desde a primeira metade da década de 1990, tem sido consolidado com sucesso no 

que concerne à avaliação dos recursos hídricos e da poluição oriunda de fontes 

pontuais ou difusas numa bacia hidrográfica. Esse modelo vem sendo aplicado 

satisfatoriamente para diversas situações em várias regiões do mundo; nos Estados 

Unidos, bem como na Europa, o uso do SWAT tem fomentado análises de 

capacidade suporte de cursos hídricos, avaliação da eficiência dos planos 

integrados para conservação de recursos hídricos, estudos da influência de cenários 

de uso do solo na poluição hídrica, estudos de impactos hidrológicos provocados 

pela mudança climática, etc. (Gassman et al., 2007). 

Originalmente, o modelo foi desenvolvido com objetivo de avaliar a influência 

e quantificar o impacto das práticas de manejo do solo inseridas numa magnitude de 
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grande e complexa bacia hidrográfica, considerando sua heterogeneidade no que 

concerne à sua conformidade física (tipo de solo, topografia, uso e ocupação, 

condições de manejo e clima) em um longo período de tempo (Arnold e Allen, 1996; 

Arabi et al., 2007; George e Leon, 2007).  

Para tanto, de acordo do Williams e Arnold (1997), o SWAT incorpora 

características de diversos modelos do órgão norte-americano Agricultural Research 

Service (ARS), sendo uma evolução direta do modelo SWRRB (Simulator for Water 

Resouces in Rural Basins). Além disso, alguns modelos se destacam por terem 

contribuído significativamente para o desenvolvimento do SWAT; é o caso do 

CREAMS (Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems), 

do GLEAMS (Groundwater Loading Effects on Agricultural Management Systems), e 

do EPIC (Erosion-Productivity Impact Calculator).  

De acordo com Chen e MacKay (2004), a utilização de sub-modelos é uma 

estratégia para tornar modelos hidrológicos capazes de representar a complexidade 

dos sistemas naturais. Nesse contexto, o SWAT integra sub-modelos para avaliar 

produção de sedimentos, erosão do solo e escoamento superficial por meio da 

análise de vários componentes que sofrem influência da dinâmica característica de 

uma bacia hidrográfica.  

Entre os componentes do modelo estão incluídos: hidrologia, clima, cobertura 

do solo, erosão, produção de sedimentos, nutrientes, agrotóxicos e práticas de 

manejo do solo (Machado e Vettorazzi, 2003; Neitsch et al., 2005). 

Trata-se, na verdade, de um modelo, interdisciplinar robusto, de base física, 

contínuo no tempo, com parâmetros distribuídos em escala de bacia hidrográfica, e 

que possibilita o uso de interface com SIG como ferramenta suporte para a entrada 

de dados topográficos, pedológicos e de cobertura do solo, a fim de representar a 

variabilidade espacial das características de uma determinada bacia hidrográfica.  

Para representar a heterogeneidade de uma bacia hidrográfica, o SWAT faz 

uso de um esquema de divisão da mesma em subunidades com uma abordagem de 

duas etapas. Primeiro, baseando-se na topografia da área, a bacia hidrográfica é 

dividida em sub-bacias. Em seguida, cada sub-bacia é dividida em hydrologic 

response units (HRUs), que representam uma combinação única de tipo, uso e 

ocupação do solo; uma pequena região homogênea da qual serão calculados 
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elementos do modelo com maior precisão, a exemplo de escoamento superficial e 

produção de sedimentos (Bouraoui et al., 2005). 

5.1.1 Balanço Hídrico. 

O SWAT enquanto modelo hidrológico tem como base principal o balanço 

hídrico, ao qual estão atrelados todos os fenômenos que interagem dentro da bacia 

hidrográfica. A equação 5.1 expõe o balanço hídrico à maneira que é calculado pelo 

modelo. 

 5.1 

Onde tt é volume final de água contida no solo (mm), 00  é o volume inicial 

de água contida no solo no dia i (mm), t é o tempo em dias,  é o volume de 

precipitação no dia i (mm),  é o volume do escoamento superficial no dia i (mm), 

 é o volume que escapa por evapotranspiração no dia  (mm),  é o volume que 

infiltra na zona insaturada do solo no dia  (mm),  é o volume que atinge as zonas 

de recarga no dia i (mm). 

A simulação da hidrologia de uma bacia hidrográfica pode ser dividida em 

duas principais fases: A primeira trata das interações que ocorrem em nível de 

terreno da bacia, uma vez que objetiva estimar a quantidade de água e a carga de 

sedimentos, nutrientes e pesticidas que alcançam o curso hídrico principal em cada 

sub-bacia. A partir de então, o modelo passa a pôr foco na dinâmica que se 

desenvolve no corpo hídrico em si, considerando o transporte de sedimentos em seu 

trajeto até o exutório.  

5.1.2 Avaliação do Escoamento Superficial e da Vazão de Pico.  

Conforme já discutido anteriormente, o escoamento superficial ou deflúvio 

ocorre a partir do instante que o volume de água que alcança o solo excede a taxa 

de infiltração ou a capacidade de armazenamento do solo.  



106 

 

Nesse sentido, o modelo SWAT estima diariamente a produção de 

sedimentos por meio dos volumes de escoamento superficial provocados pela 

precipitação que atinge a bacia hidrográfica delimitada.  

Dessa forma, visando avaliar o deflúvio como fator determinante para a 

produção de sedimentos, o SWAT possibilita a utilização opcional de dois métodos. 

São eles o Método Número-Curva (curve number) do Soil Conservation Service 

(SCS) e o Green & Ampt Infiltration Method (Neitsch, 2005) 

No presente trabalho foi selecionado o primeiro dos métodos uma vez que o 

mesmo é já amplamente difundido e tem sido maciçamente aplicado em diversos 

trabalhos no Brasil relacionados com erosão e produção de sedimentos.  

A equação 5.2, é um modelo empírico amplamente usado desde a década de 

1950, sendo conseqüência de mais de 20 anos de pesquisas envolvendo relações 

chuva-deflúvio em pequenas bacias rurais nos Estados Unidos. Seu objetivo é 

estimar os volumes de escoamento superficial considerando a variação dos usos e 

tipos de solo.  

 5.2 

Onde  é o escoamento superficial acumulado em milímetros de água (mm 

H2O),  é a chuva de um determinado dia (mm H20),  representa as abstrações 

tais como armazenamento superficial, interceptação e infiltração do escoamento 

(mm H2O), de forma que para que ocorra o deflúvio basta que a precipitação do dia, 

, seja superior à ;  é o parâmetro de retenção (mm H2O), que é uma função 

do tipo de solo, uso do solo, condições de manejo e declividade, além de variar 

temporalmente com a umidade do solo, sendo definido pela equação 5.3, onde  é 

o número-curva de SCS para um determinado dia. 

 5.3 

O número-curva é, na verdade, uma função da permeabilidade do solo, uso e 

ocupação, e das condições antecedentes de umidade, obtido geralmente através de 
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tabelas que relacionam o  com a forma de cobertura do solo e com grupos de 

solos classificados de acordo com suas características de infiltração.  

Considerando que as abstrações iniciais, , são comumente aproximadas 

para o valor de 0,2S, a equação 5.2 se modifica para a equação 5.4. 

 5.4 

A vazão de pico para um determinado evento chuvoso é estimada através de 

uma modificação do Método Racional expressada pela equação 5.5. 

 5.5 

Sendo  o escoamento superficial de pico (m³/s), tctc  a fração da precipitação 

diária que ocorrer durante o tempo de concentração,  o escoamento superficial 

(mm),  a área da sub-bacia (km²),  o tempo de concentração (h) e 3,6 um fator de 

conversão de unidade. 

5.1.3 Avaliação da Produção e Propagação de Sedimentos 

A tarefa de avaliar a produção de sedimentos tem início ainda em nível de 

solo, quando entram em operação os princípios aplicados pela equação universal de 

perda de solos, EUPS. Assim como afirma Williams (1975 APUD Geza e Maccray, 

2008), o modelo SWAT avalia a produção de sedimentos para cada unidade de 

resposta hidrológica através da equação universal de perda de solo modificada 

(EUPS-m ou MUSLE) (Williams e Berndt, 1977), aqui ilustrada pela equação 5.6, 

considerando a particularidade de cada evento chuvoso. 

 5.6 

Sendo  a produção de sedimentos de determinado dia em toneladas 

métricas,  o volume de escoamento superficial (mm H20/ha),  a taxa máxima de 

escoamento (m³/s),  a área da unidade de resposta hidrológica em questão, 
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 o fator de erodibilidade, o mesmo da USLE,  o fator de cobertura do solo, 

 o fator de práticas conservacionistas,  o fator topográfico e  o fator 

de correção pela porcentagem de rochas, sendo obtido pela equação 5.7. 

 5.7 

Onde  é a porcentagem (%) de rocha presente na primeira camada do 

solo. 

Para este trabalho a porcentagem de rocha dos solos foi desconsiderada por 

conta da escassez de dados e da imprecisão dos mesmos, ainda que se constate 

presença de rochas em boa parte da superfície dos solos presentes, sobretudo na 

porção interiorana da bacia, bem como ilustra a Figura 3.10. 

Contudo, não se sabe ainda qual o nível de contribuição desse parâmetro 

para a precisão dos resultados finais que interessam à produção de sedimentos, 

merecendo, portanto, uma futura análise de sensibilidade que aponte se há a 

necessidade de se depositar esforços, bem como qual o grau de esforço que deve 

ser aplicado na obtenção da porcentagem de rochas dos solos da Bacia Potengi. 

Como já se sabe, o componente do SWAT que trata do modelo hidrológico 

estima o volume de escoamento superficial a partir dos padrões de precipitação, 

para calcular posteriormente, a energia erosiva. Ademais, o SWAT calcula o 

escoamento de pico através do método racional. Tudo isso é importante para os 

cálculos que envolvem a produção de sedimentos, uma vez que o fluxo hídrico serve 

como força motriz para os processos erosivos. 

Diante disso, segundo Setegn et al. (2009), as rotinas de modelagem 

sedimentológica que simulam o transporte de sedimento através da rede de canais 

hídricos consistem em dois componentes, operando simultaneamente: deposição e 

degradação. 

A deposição dentro do canal e nas margens aluviais de cada sub-bacia até o 

exutório da bacia é baseada na velocidade de deposição das partículas do 

sedimento. Essa velocidade de sedimentação é determinada pela Lei de Stokes, que 

é uma função do diâmetro quadrado da partícula. A profundidade de queda através 

do fluxo do rio é o produto da velocidade de sedimentação e com o tempo de viagem 
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do rio. A taxa de transporte é estimada para cada tamanho de partícula como uma 

função linear da velocidade de queda, do tempo de percurso e da profundidade do 

fluxo. A degradação do sedimento no canal é fundamentada no conceito do poder de 

fluxo de Bagnold (1977). 

Com vista à estimativa dos processos de deposição e degradação, a 

concentração máxima de sedimentos no curso, calculada pela equação 5.8, é 

comparada com a concentração de sedimentos estimada no curso quando se dá o 

inicio do período de tempo.  

Nesse sentido, a máxima quantidade de sedimento que pode ser transportada 

pelo segmento de rio é uma função da velocidade de pico do canal. 

 5.8 

Sendo  a concentração máxima de sedimentos que pode ser 

transportada pela água (ton/m³ ou Kg/l),  é um coeficiente definido pelo usuário, 

 é a velocidade de pico do canal (m/s) e spexp é o parâmetro de expoente 

definido pelo usuário, e normalmente varia de 1,0 a 2,0. 

Se , predomina o processo de deposição no 

segmento de rio, e a quantidade de sedimento depositada é calculada pela equação 

5.9.  

 5.9 

Onde  é a quantidade de sedimento depositada no segmento de rio 

(tonelada métricas),  é a concentração inicial de sedimentos no trecho 

(ton/m³ ou Kg/l) e  é o volume de água no segmento de rio (m³). 

Se , predomina o processo de degradação no 

segmento de rio e a quantidade de sedimento que se dispersa é calculada pela 

equação 5.10. 

 5.10 
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Sendo  a quantidade de sedimento que se degrada no segmento de rio 

(toneladas métricas),  é o fator de erodibilidade do canal (cm/h/Pa) e  é o fator 

de cobertura do canal.  

Uma vez que a quantidade de deposição e degradação tenha sido calculada, 

a quantidade final de sedimentos no trecho de rio é determinada pela equação 5.11. 

 5.11 

Onde  é a quantidade de sedimentos suspensos no trecho, 

considerando o início do período de tempo (t),  é a quantidade de sedimentos 

suspensos no trecho ao início do período de tempo (t),  é a quantidade de 

sedimentos depositados no segmento de rio em t, e  é a quantidade de 

sedimentos degradada no segmento de rio (t). Finalmente, a quantidade de 

sedimentos transportados para o exutório do rio é calculada pela equação 5.12. 

 5.12 

Sendo  a quantidade de sedimentos transportados para fora do trecho 

do rio,  o volume gerado pela vazão de saída durante t em m³, e  o volume de 

água dentro do segmento de rio (m³), calculado pelo produto do comprimento do 

segmento (m) e a área da secção transversal (m²), considerando a profundidade (m) 

dependente da vazão. 

Dessa forma, pode-se avaliar o comportamento da propagação de 

sedimentos a cada secção do rio limitada que atravessa uma sub-bacia e os 

resultados das simulações com o modelo SWAT são exibidas no arquivo output.rch, 

que pode ser analisado em planilhas eletrônicas. 

5.2 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS PARA O SWAT. 

Em geral, um dos maiores empecilhos para a execução de simulações 

hidrológicas em bacias hidrográficas é a etapa de composição de grande quantidade 

de dados e parâmetros necessários representar a heterogeneidade dos sistemas 
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naturais e os atributos específicos de uma determinada região (Machado et al., 

2003). 

Neste trabalho, para avaliar a produção de sedimentos na BHRP com o 

modelo SWAT, foi preciso determinar parâmetros climáticos, parâmetros de solo e 

de cobertura do solo, que serão tratados a seguir. 

5.2.1 Parâmetros Climáticos 

Considerando que o SWAT está sempre pautado sobre o balanço hídrico e 

seus fatores, e que as informações climáticas são essenciais para a execução de 

modelos hidrológicos, a presente seção pretende elucidar como se deu a 

determinação dos parâmetros climáticos requeridos pelo SWAT. 

No que diz respeito aos processos climáticos, a aplicação do modelo SWAT 

requer valores diários de precipitação; temperatura máxima e mínima; radiação 

solar; umidade relativa; e velocidade dos ventos. Todavia, o SWAT permite que ao 

informar dados de chuva e temperatura, os valores dos outros fatores sejam 

simulados através do programa gerador climático WXGEN (Nietsch et al., 2005; 

Geza e McCray, 2008). 

De acordo com Schuol et al. (2008), o WXGEN é capaz de preencher as 

falhas em dados e de ampliar a série temporal de dados diários com base em 

estatísticas mensais. Contudo, essa estatística mensal é alicerçada em longas 

séries de dados diários, de maneira que o programa pode se tornar inútil em casos 

de inexistência de dados diários, ou quando os dados são oriundos de estações 

muito distantes de uma determinada sub-bacia. 

O arquivo do gerador climático (.wgn), acionado nos casos em que há falta de 

registros diários medidos, deve conter os dados estatísticos necessários para gerar 

dados climáticos diários representativos para cada sub-bacia. A Tabela 5.1 resume o 

significado dos principais parâmetros que precisam ser informados para alimentar o 

arquivo .wgn. 

A habilidade do SWAT em reproduzir as vazões hidrográficas está fortemente 

relacionada com a presença e qualidade dos dados de precipitação informados. 

Nesse sentido, deve-se nutrir o modelo com dados pluviométricos de estações 
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meteorológicas próximas ou inseridas na bacia hidrográfica, sendo que no caso de 

múltiplas estações, o modelo gerará um mapa poligonal de Thiessen e um arquivo 

de precipitação distribuída.  

Tabela 5.1 – Parâmetros necessários para alimentar o arquivo de gerador climático (.wgn) 
correspondentes a cada estação meteorológica envolvida na simulação. 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO 

Station Name Nome da estação 

WLONGITUDE (deg) Longitude da estação (graus) 

WLATITUDE (deg) Latitude da estação (graus) 

WELEV Elevação da estação meteorológica (m) 

RAIN_YRS (yrs) Número de anos de máxima chuva mensal de 0.5h 

TMPMX Média diária da temperatura máxima do ar por mês (ºC) 

TMPMN Média diária da temperatura mínima do ar por mês (ºC) 

TMPSTDMX Desvio padrão para temperatura máxima do ar por mês 

TMPSTDMN Desvio padrão para temperatura mínima do ar por mês 

PCPMM Média da precipitação total mensal 

PCPSTD Desvio padrão para a precipitação diária por mês 

PCCSKW Coeficiente de assimetria para a precipitação diária por mês 

PR_W1 Probabilidade de um dia chuvoso após um dia seco no mês 

PR_W2 Probabilidade de um dia chuvoso após um dia chuvoso no mês 

PCPD Número médio de dias com precipitação no mês 

RAINHHMX Máxima chuva de 0,5h em todo período de registros para o mês (mm H2O) 

SOLARAV Média diária da radiação solar para o mês (MJ/m²/dia) 

DEWPT Média diária da temperatura no ponto de orvalho para o mês (°C) 

WNDAV Média diária da velocidade do vento para o mês (m/s) 

Quando não há disponibilidade de dados diários de precipitação e 

temperatura, o SWAT permite que sejam imputados dados de médias mensais a 

partir dos quais serão gerados dados diários estimados. Porém, por motivos de 

precisão, deve-se preferir sempre trabalhar com dados coletados diariamente.  

Para o presente trabalho, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte, EMPARN, forneceu registros pluviométricos diários de 15 estações 

contendo séries históricas com 45 anos (1963-2007); tratam-se das estações PCP01 

até PCP15 apresentadas na Tabela 4.1 no capítulo 4. 

Os dados de temperatura do ar, radiação solar, umidade relativa do ar e 

velocidade dos ventos são necessários para obter a Evapotranspiração Potencial a 

partir do método Penman-Monteith. Sendo assim, para este trabalho, esses dados 

climáticos foram obtidos de duas fontes: 
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I. EM01: Estação Meteorológica Convencional da UFRN, localizada em 

Natal e com coordenadas 5°55’S e 35°12’W, da qual foram obtidos 

doze anos de registros diários (1995-2007) de precipitação, umidade 

relativa do ar, temperatura do ar, temperatura máxima, temperatura 

mínima e velocidade do vento. 

II. EM02: Estação Convencional do município de Cruzeta, com 

coordenadas 6,417°S e 36,783°W, da qual foi possível obter uma série 

com cinco anos de registros diários (1997-2001) de precipitação, 

umidade relativa do ar, temperatura do ar, temperatura máxima, 

temperatura mínima e velocidade do vento, dados disponibilizados pelo 

sistema de informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), através da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), 

http://satelite.cptec.inpe.br/PCD/. 

Segundo Neitsch et al. (2004), o ideal seria possuir ao menos 20 anos de 

registros para os cálculos dos parâmetros da estatística mensal do arquivo .wgn. 

Contudo, para BHRP, com exceção dos dados de precipitação, os registros 

climáticos, como colocado anteriormente, apenas estão disponíveis em séries mais 

curtas, a estação de Natal tendo doze anos de dados, e a estação de Cruzeta tendo 

cinco anos.  

Cabe destacar também a existência de estação meteorológica no Aeroporto 

Augusto Severo, localizado no município de Parnamirim, região metropolitana de 

Natal. Entretanto, seus dados não foram utilizados, por apresentarem forte conexão 

aos dados da estação EM01. 

Na Figura 5.1 está ilustrada a localização das estações pluviométricas e 

meteorológicas tomando como base a delimitação da bacia hidrográfica. 

Dentre os dados de médias mensais necessários para compor o arquivo .wgn 

(Tabela 5.1) referente às estações meteorológicas EM01 e EM02, aqueles que estão 

relacionados com os padrões de precipitação (PCPMM, PCPSTD, PCPSKW, 

PR_W1, PR_W2 E PCPD) foram estimados através do programa computacional 

pcpSTAT (Liersch, 2003). O pcpSTAT é um pré-processador do SWAT que calcula 

os parâmetros estatísticos de precipitação exigidos pelo gerador climático WXGEN a 

partir de registros diários. 

http://satelite.cptec.inpe.br/PCD/
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Figura 5.1 – Localização das estações pluviométricas e meteorológicas diante da bacia hidrográfica do Rio 

Potengi. 

Ao verificar os dados de precipitação correspondentes à estação de Cruzeta 

(EM02), percebeu-se que os mesmos estavam corrompidos, apresentando valores 

absurdos. Portanto, a fim de não prejudicar os resultados das simulações, foram 

replicados os dados da estação pluviométrica mais próxima, sendo essa a PCP13, 

localizada no município de Cerro Corá. 

Como exemplo, a Tabela 5.2 e a Tabela 5.3 expõem os parâmetros tais quais 

informados pelo pcpSTAT, considerando, respectivamente, registros diários de 

precipitação oriundos da estação meteorológica localizada no campus da UFRN 

(EM01), com 12 anos de registros diários, e da estação pluviométrica localizada no 

município de Cerro Corá (PCP03), com 45 anos de registros diários, cujos resultados 

foram replicados para a estação EM02. 

A partir dos valores presentes nessas tabelas, o gráfico da Figura 5.2 foi 

construído para ilustrar a distribuição das precipitações ao longo dos meses na 

forma de comparação entre as duas estações pluviométricas.  

Nesse gráfico, percebe-se claramente uma diferença na magnitude das 

médias de precipitação, bem como no posicionamento do máximo da distribuição. 
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Na estação localizada em Natal (EM01), na porção mais ao leste da bacia, em 

contanto direto com a região estuarina, registra-se um volume maior de precipitação 

média para todos os meses, com pico em julho alcançando 290,64 mm, enquanto 

que as médias registradas na estação de Cerro Corá (PCP03), região serrana da 

cabeceira oeste da bacia, são substancialmente menores, com pico em abril 

atingindo a marca de 169,47 mm. Essa configuração tem relação íntima com as 

zonas climáticas em que cada estação está inserida: Natal está contida na zona sub-

úmida, ao passo que Cerro Corá faz parte da zona de clima semi-árido.  

Tabela 5.2 – Resultado dado pelo programa pcpSTAT para os dados de precipitação da estação 
EM01. 

MÊS PCPMM PCPSTD PCPSKW PR_W1 PR_W2 PCPD 

Jan 79.75 9.3135 6.6096 0.2308 0.5652 11.5 

Fev 107.52 9.1395 3.3267 0.2545 0.6017 11.8 

Mar 218.79 16.0826 3.671 0.4341 0.6685 18.1 

Abr 230.33 16.1683 3.7949 0.4537 0.7083 19.2 

Mai 208.49 15.8366 4.6932 0.3288 0.6646 16.4 

Jun 307.33 23.0904 4.2739 0.4717 0.7216 19.4 

Jul 290.64 24.0475 5.6739 0.4132 0.7037 18.9 

Ago 131.83 11.1059 5.9292 0.4412 0.6264 17.4 

Set 49.59 5.9731 7.4268 0.2684 0.5091 11 

Out 50.96 8.6727 7.879 0.1941 0.3562 7.3 

Nov 25.55 3.9054 9.2198 0.2197 0.3117 7.7 

Dez 27.82 2.9469 5.4327 0.1937 0.5 8.8 

Tabela 5.3 – Resultado dado pelo programa pcpSTAT para a estação PCP03, replicado para a 
estação EM02  

MÊS PCPMM PCPSTD PCPSKW PR_W1 PR_W2 PCPD 

Jan 57.39 8.3211 7.3135 0.0767 0.3758 3.49 

Fev 84.92 10.765 5.8423 0.1232 0.3611 4.8 

Mar 146.81 13.9116 5.1457 0.1951 0.3835 7.53 

Abr 169.47 16.544 5.3065 0.1998 0.4234 7.98 

Mai 87.15 10.5583 6.0332 0.1375 0.3252 5.47 

Jun 50.25 6.4432 6.8283 0.1189 0.2778 4.4 

Jul 38.2 6.187 8.5399 0.0768 0.2966 3.22 

Ago 11.31 2.7771 14.4125 0.0351 0.1754 1.27 

Set 5.19 1.6116 13.1388 0.0136 0.3214 0.62 

Out 2.44 1.0716 17.7876 0.0072 0.1538 0.29 

Nov 2.72 0.9687 13.3428 0.0136 0.25 0.53 

Dez 9.99 2.7331 12.3277 0.0214 0.25 0.89 
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Figura 5.2 – Média da precipitação mensal (PCPMM) da estação EM01 comparada à média de precipitação 
mensal da estação PCP03. 

De posse dos resultados fornecidos pelo pcpSTAT, ainda foi necessário 

estimar alguns outros dados mensais correspondentes às estações meteorológicas 

envolvidas para completar toda a tabela de parâmetros de entrada (Tabela 5.1), 

sendo eles: TMPMX, TMPMN, RAINHHMX, SOLARAV, DEWPT, e WNDAV. Dentre 

os mesmos, TMPMX, TMPMN E WNDAV foram construídos a partir de média diária 

simples dos registros diários, geralmente na forma de três tomadas ao dia, 

fornecidos pelas duas fontes de dados climáticos, as estações EM01 e EM02, de 

maneira que por fim se calculasse a média para cada mês considerando todo o 

período de registros ou, em outras palavras, a média diária desses parâmetros para 

todos os janeiros, fevereiros, marços, etc. 

Os demais parâmetros climáticos, SOLARAV, DEWPT e RAINHHMX, 

exigiram outros métodos para que fossem estimados, merecendo, portanto, que 

sejam esclarecidos em seções separadas, exibidas a seguir. 

5.2.1.1 Radiação Solar (SOLARAV) 

De acordo com Vianello e Alves (2000), a radiação solar incidente varia 

essencialmente com a latitude e o tempo, e foi obtida indiretamente através de 

dados posicionais das estações para cada dia: distância Terra-Sol, ângulo zenital, 

dia juliano, declinação solar e latitude. A equação da radiação solar incidente é 

descrita a partir da integração, ao longo do dia, da equação da irradiação solar 

instantânea sobre uma superfície horizontal no topo da atmosfera (R’), não 
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considerando, portanto, a cobertura de nuvens.  A solução da equação 5.13 retorna 

o valor da radiação incidente em Megajoules por metro quadrado (MJ/m²) para uma 

determinada localidade, neste caso a localidade da estação, e para um determinado 

dia. 

 5.13 

Onde  é a constante solar (  1367 Wm-2),  é a relação que introduz a 

distância Terra-Sol obtida através da equação de Spencer, equação 5.14, e  é o 

ângulo zenital, com seu cosseno obtido pela equação 5.16. 

 
5.14 

Sendo que  é uma função do dia juliano ( ), calculado em radianos através 

da equação 5.15 

 5.15 

 5.16 

Sendo  a latitude da localidade, em graus, a declinação solar, em graus, 

e H é o ângulo horário no nascer ou no pôr-do-sol, obtido pela equação 5.17. 

 5.17 

A declinação solar ( ) foi obtida tanto pela equação de Cooper, equação 5.18 

quanto pela equação de Spencer, equação 5.19, a fim de avaliar se retornavam 

valores com diferenças significantes, o que não ocorreu. 
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 5.18 

 5.19 

Finalmente, a integração da equação 5.13 ao longo do tempo, considerando 

como limite inferior o instante do nascer do sol, e como limite superior o instante do 

pôr do sol, , resulta na equação 5.20, após substituição dos valores de S e 

. 

 5.20 

5.2.1.2 Temperatura no ponto de orvalho (DEWPT). 

O cálculo da temperatura no ponto de orvalho, realizado através da equação 

5.21, é uma tarefa relativamente simples, uma vez que se tenha posse de registros 

da umidade relativa do ar e da temperatura do ar (Varejão-SIlva, 2006). 

 5.21 

Sendo  a temperatura do ar o ponto de orvalho (°C),  uma constante 

empírica com valor de 0,6108 KPa ou 4,58 mmHg,  a temperatura do ar (°C), e  

a pressão exercida pela massa de vapor d’água existente na atmosfera, calculada 

através da umidade relativa do ar, bem como expõe a equação 5.22. 

 5.22 

Sendo  a pressão de saturação do ar, podendo ser determinada pela 

Equação de Tetens, equação 5.23. 
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 5.23 

5.2.1.3 Máxima chuva de 0,5h (RAINHHMX).  

Considerando que os processos erosivos significativos estão, em geral, 

associados a eventos chuvosos intensos e de curta duração, o modelo SWAT exige 

que seja informada a máxima precipitação com duração de 30 minutos 

correspondente a cada mês, considerando todo o período de registros. Trata-se do 

parâmetro RAINHHMX. Sabe-se, contudo, que a escassez de rede pluviográfica 

impede a determinação direta desse parâmetro, de maneira que foi necessário 

estimá-lo indiretamente.  

Para tanto, Oliveira et al. (2000) e Silveira (2000) citam duas metodologias 

possíveis para transformar chuvas com duração de 1 dia em chuvas de menor 

duração: a) a metodologia das isozonas, proposta por Torrico (1975), usada no 

trabalho de Baldissera (2005), e a desagregação de chuvas exposta pelo DAEE-

Cetesb (1980).  

Neste trabalho, fez-se uso dos coeficientes de desagregação indicados pelo 

DAEE-Cetesb (1980), expostos pela Tabela 5.4. Diante dessa tabela, e 

considerando que se quer desagregar a chuva de 1 dia para uma chuva de 30 min a 

fim de se obter a máxima precipitação de 0,5h, o coeficiente de desagregação 

resultante para este trabalho foi . Assim, a máxima 

precipitação foi selecionada para cada mês, sendo, em seguida, aplicado à mesma o 

coeficiente . 
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Tabela 5.4 – Coeficientes de desagregação da chuva  

Relação de Durações 
Coeficiente de 

Desagregação 

05 min / 30 min 0.34 

10 min / 30 min 0.54 

15 min / 30 min 0.70 

20 min / 30 min 0.81 

25 min / 30 min 0.91 

30 min / 1 h 0.74 

01 h / 24 h 0.42 

06 h / 24 h 0.72 

08 h / 24 h 0.78 

10 h / 24 h 0.82 

12 h / 24 h 0.85 

1 dia / 24 h 1.14 

5.2.2 Parâmetros de Solo 

Segundo Neitsch et al. (2004), para aplicação do modelo SWAT, os dados de 

entrada relacionados aos solos podem ser categorizados em características físicas e 

características químicas. As primeiras governam o movimento da água e ar através 

do perfil do solo, e tem importante impacto na circulação da água dentro de uma 

Unidade de Resposta Hidrológica (HRU). As características químicas são usadas 

para estabelecer níveis iniciais de diferentes elementos do solo. Enquanto as 

características físicas são inputs indispensáveis para a execução do modelo, as 

segundas são opcionais. O arquivo com os dados de solo (.sol) define as 

propriedades físicas para todas as camadas de cada solo envolvido na simulação 

com o SWAT.  

A Tabela 5.5 expõe os parâmetros de solo que precisam ser informados para 

a execução das simulações. 
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Tabela 5.5 – Parâmetros de entrada indispensáveis para execução do modelo SWAT 

PARÂMETROS SIGNIFICADO 

NLAYERS Número de camadas do perfil de solo 

HYDGRP Grupo Hidrológico de Saturação 

SOL_ZMX (mm) Profundidade da raiz 

ANION_EXCL (fraction) Porosidade 

SOL_Z (mm) Profundidade da camada 

SOL_BD (g/cm³) Densidade aparente 

SOL_AWC (mm/mm) Capacidade de água no solo 

SOL_CBN (% wt.) Carbono orgânico 

SOL_K (mm/hr) Condutividade hidráulica de saturação 

CLAY (% wt.) Porcentagem de argila 

SILT (% wt.) Porcentagem de silte 

SAND (% wt.) Porcentagem de areia 

ROCK (% wt.) Porcentagem de rocha 

SOL_ALB (fraction) Albedo 

USLE_K Erodibilidade 

Dentre esses, os parâmetros NLAYERS, SOL_Z, SOL_CBN, CLAY, SILT e 

SAND foram retirados de perfis de solo disponibilizados por Jacomine (1971) através 

do Levantamento exploratório-reconhecimento dos solos do estado do Rio Grande 

do Norte, assim como pelos perfis disponibilizados pelo Projeto Radambrasil (Brasil, 

1981). 

O parâmetro USLE_K foi calculado através da equação de erodibilidade de 

Wiliams (1995), na forma apresentada pela seção 4.1.2. 

Os parâmetros SOL_AWC e o SOL_K foram estimados através de uma 

função de pedotransferência com respaldo do programa SPLINTEX para dois dos 

solos da bacia Potengi, Latossolo Amarelo e Bruno Não-cálcico. A indisponibilidade 

de dados suficientes para caracterização dos solos da bacia impediu que o mesmo 

procedimento fosse aplicado a todos as unidades presentes. Mesmo assim, julgou-

se relevante expor, em seção separada, a metodologia utilizada para determinação 

desses parâmetros, de maneira que possa ser útil para quando o banco de dados de 

solos for atualizado, desde que submetida a críticas e aprimoramentos. 
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Também por indisponibilidade de dados, os demais parâmetros foram 

transcritos do trabalho de Baldissera (2005) considerando a semelhança, mesmo 

que mínima, de algumas unidades de solo. Contudo, vale salientar que essa 

aproximação pode afastar da realidade os resultados retornados pelas simulações 

com o SWAT.  

Nesse sentido, Romanowicz et al. (2005), avaliando a sensibilidade do 

modelo SWAT para com a parametrização dos dados de solo e cobertura do solo, 

concluiu que as respostas hidrológicas do modelo perante as propriedades dos solos 

calculadas são substanciais, de maneira que é preferível que as propriedades 

hidrológicas dos solos sejam calculadas diretamente e especificamente para a área 

de estudo, em vez de desenvolver aproximações a partir de perfis ou assumir 

valores de outras áreas.  

5.2.2.1 Água Disponível (SOL_AWC) e Condutividade Hidráulica na Saturação 

(SOL_K). 

A capacidade de água disponível, availble water capacity (AWC, ou 

SOL_AWC no modelo SWAT), juntamente com a condutividade hidráulica (SOL_K, 

no modelo SWAT) são indicadores de solo largamente usados para avaliar 

potencialidades dentro do campo da agricultura, bem como para fins de manejo 

ambiental de uma determinada região (Cazemier et al., 2001; Givi et al., 2004; Selle 

et al., 2006). 

Estima-se a AWC a partir da diferença entre a disponibilidade de água na 

capacidade de campo, , e da disponibilidade de água no ponto de murcha, . 

Sendo o primeiro termo o teor de água no solo, considerando um potencial mátrico 

( ) de -0,033 MPa, e o segundo o teor de água do solo, considerando um potencial 

mátrico ( ) de -1,5 MPa. 

Segundo Hansen et al. (1980 apud Givi et al., 2004), os parâmetros  e 

 são usados para estimar a quantidade de água que deve ser aplicado a 

determinada cultura através de irrigação. No mesmo sentido, a AWC é um fator 

crucial quando se precisa avaliar se as condições hidráulicas do solo de uma 

determinada parcela são adequadas para o cultivo de uma cultura agrícola. 
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Para Lacerda et al. (2005), a condutividade hidráulica carrega relação direta 

com a intensidade da movimentação de fluidos num meio poroso; trata-se do 

coeficiente de proporcionalidade da equação de Darcy e representa, na física de 

solos, o grau de facilidade com que a água é transmitida ao longo do perfil de solo.  

A determinação da disponibilidade de água e da condutividade hidráulica 

pode ser feita diretamente a partir de propriedades morfológicas, físicas e hidráulicas 

do solo, caracterizando a espessura dos horizontes do solo, presença de pedras, 

densidade global e a quantidade de água no ponto de murcha. Contudo, para o 

Brasil, sobretudo para o nordeste brasileiro, são escassos os dados pedológicos 

disponíveis para determinação desses parâmetros. Ademais, nem sempre há 

recurso para gerá-los. 

Uma alternativa para essa questão é a possibilidade de se estimar o valor de 

AWC indiretamente através de funções de pedotransferência (Cazemier et al., 2001; 

Selle et al., 2006). Gregorich (2006 apud Fidalski e Tormena, 2007) define as 

funções de pedotransferência como modelos de regressões que transferem 

propriedades do solo conhecidas para obtenção de propriedades desconhecidas e 

almejadas, obtendo, como benefício associado, a redução de esforços, tempo e 

custos. 

Neste trabalho, para a maioria dos solos presentes na bacia Potengi, preferiu-

se transcrever os valores de água disponível e condutividade hidráulica usados no 

trabalho de Baldissera (2005), tendo em vista que não foram encontrados dados 

específicos da área de estudo, e a geração dos mesmos exigiria tempo e recursos 

que não estavam ao alcance deste trabalho.  

Excepcionalmente, para os solos Latossolo Amarelo (LAd) os valores de 

condutividade hidráulica e de disponibilidade de água foram transcritos do trabalho 

de Correia et al. (2008), que caracterizou hidricamente alguns solos típicos de 

tabuleiro costeiro paraibano. 

Para o solo Bruno Não-cálcico (NC), que é um solo raso típico do semi-árido 

do nordeste brasileiro, estimou-se a água disponível e a condutividade hidráulica 

através da equação proposta por van Genutchten (1980), que tem sido amplamente 

usada com resultados satisfatórios, de acordo com Prevedello et al. (2007). A 

equação de van Genuchten (1980), equação 5.24, expressa, analiticamente, a curva 
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de retenção hídrica do solo, sendo esta necessária para avaliar indiretamente 

funções hidráulicas de meios porosos, a exemplo do teor de água em função do 

potencial mátrico, e a condutividade hidráulica em função do teor de água. 

 5.24 

Onde  (m³/m³) é o teor de água volumétrico (variável dependente);  (KPa-1) 

é o potencial mátrico da água no solo (variável independente);  (m³/m³) é o teor de 

água na saturação,  (m³/m³) é o teor de água residual, e  (KPa-1), m 

(adimensional) e n (adimensional) são parâmetros de ajuste independentes, sendo  

. 

Já a condutividade hidráulica  pode ser estimada em função do teor de água 

( ) a partir da equação 5.25, descrita abaixo. 

 5.25 

Onde  é a condutividade hidráulica saturada do solo. 

Para determinar os parâmetros da equação de van Genuchten (1980), fez-se 

uso do programa SPLINTEX, proposto por Prevedello e Loyola (2002 apud 

Prevedello et al., 2007), que é capaz de estimar os parâmetros hidráulicos a partir da 

geometria das partículas e da composição granulométrica dos solos. 

A curva granulométrica, assim como os dados de porosidade usados como 

entrada para o SPLINTEX foram extraídos do trabalho de Silans et al. (200-), no qual 

avalia as características físicas e hídricas do solo Bruno Não-cálcico de uma região 

semi-árida da Paraíba. A Figura 5.3 expõe a curva granulométrica para uma amostra 

de solo Bruno Não-cálcico, bem como a curva de tendência linear que dela se 

aproxima. 
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Figura 5.3 – Curva granulométrica desenvolvida para o solo Bruno Não-cálcico de uma região semi-árida da 
Paraíba. 

Fonte: Silans et al. (200-) 

A janela de resultado dada pelo programa Splintex, contendo os coeficientes 

da equação de van Genuchten para estimar a capacidade pode ser observada na 

Figura 5.4, sendo a condutividade hidráulica, , 76,06559 mm/h, o coeficiente   

0,08204, o coeficiente  1,8902, o coeficiente  0,4710, o teor de água na saturação 

( ) 0,5160 cm³/cm³, o teor de água residual ( ) 0,0961 cm³/cm³. 

 
Figura 5.4 – Janela com resultado dado pelo programa Splintex para o solo Bruno Não-cálcico. 
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5.2.2.2 Valores dos Parâmetros dos Solos para Simulações 

Como já discutido, para contemplar a exigências mínimas do modelo SWAT, 

os parâmetros dos solos da BHRP foram em parte determinados a partir de dados 

específicos da região, ao passo que outra parte deles precisou ser transcrita de 

dados de outras regiões com solos semelhantes. 

Para expor os valores finais de parâmetros usados para cada solo da BHRP, 

a Tabela 5.6 e a Tabela 5.7 estão dispostas a seguir. 

Tabela 5.6 – Valores dos parâmetros de solo usados nas simulações do modelo SWAT para os solos 
Aeta1, LAd3, LAd4, NC3, NC7, PLsta1. 

PARÂMETROS 
CLASSES DE SOLO 

Aeta1 LAd3 LAd4 NC3 NC7 PLsta1 

NLAYERS 3 5 5 4 4 4 

HYDGRP B B B B B B 

SOL_ZMX 700 1400 1500 600 800 740 

ANION_EXCL 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,26 

SOL_Z1 60 160 90 120 120 120 

SOL_BD1 1,6 1,4 1,4 1,31 1,31 1,7 

SOL_AWC1 1 0,023 0,023 0,021 0,021 0,3 

SOL_K1 32,5 20,3 20,3 75,066 75,066 90 

SOL_CBN1 1,54 0,78 0,33 0,4 2 0,71 

CLAY1 21 12 6 7 14 16 

SILT1 18 7 7 16 30 24 

SAND1 61 81 87 77 56 70 

ROCK1 0 0 0 0 0 0 

SOL_ALB1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

USLE_K1 0,13 0,10 0,09 0,15 0,14 0,16 

SOL_EC1 1 0 0 0 0 0 

SOL_Z2 400 290 300 230 500 200 

SOL_BD2 1,6 1,4 1,4 1,31 1,31 1,7 

SOL_AWC2 1 0,023 0,023 0,021 0,021 0,3 

SOL_K2 12,5 20,3 20,3 75,066 75,066 40 

SOL_CBN2 0,57 0,35 0,22 0,48 0,45 0,53 

CLAY2 25 13 8 25 40 44 

SILT2 23 5 6 14 21 15 

SAND2 52 82 86 42 39 41 

ROCK2 0 0 0 0 0 0 

SOL_ALB2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

USLE_K2 0,141 0,096 0,091 0,145 0,144 0,131 

SOL_EC2 0 0 0 0 0 0 

SOL_Z3 700 540 670 420 700 500 

SOL_BD3 1,5 1,3 1,3 1,17 1,17 1,9 

SOL_AWC3 1 0,024 0,024 0,021 0,021 0,3 

SOL_K3 12,5 15,4 15,4 75,066 75,066 40 
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PARÂMETROS 
CLASSES DE SOLO 

Aeta1 LAd3 LAd4 NC3 NC7 PLsta1 

SOL_CBN3 0,38 0,27 0,2 0,35 0,36 0,27 

CLAY3 30 15 12 36 41 47 

SILT3 30 6 7 22 23 20 

SAND3 40 79 81 42 36 33 

ROCK3 0 0 0 0 0 0 

SOL_ALB3 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

USLE_K3 0,161 0,108 0,109 0,149 0,146 0,139 

SOL_EC3 0 0 0 0 0 0 

SOL_Z4 
 

1000 1000 600 800 740 

SOL_BD4 
 

1,3 1,3 1,17 1,17 1,9 

SOL_AWC4 
 

0,024 0,024 0,022 0,022 0,3 

SOL_K4 
 

15,4 15,4 75,066 75,066 40 

SOL_CBN4 
 

0,22 0,18 0,23 0,16 0,24 

CLAY4 
 

22 16 24 19 32 

SILT4 
 

6 9 22 23 22 

SAND4 
 

72 76 54 58 46 

ROCK4 
 

0 0 0 0 0 

SOL_ALB4 
 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

USLE_K4 
 

0,12 0,13 0,16 0,17 0,15 

SOL_EC4 
 

0 0 0 0 0 

SOL_Z5 
 

1400 1500 
   

SOL_BD5 
 

1,3 1,3 
   

SOL_AWC5 
 

0,024 0,024 
   

SOL_K5 
 

15,4 15,4 
   

SOL_CBN5 
 

0,19 0,16 
   

CLAY5 
 

24 22 
   

SILT5 
 

7 5 
   

SAND5 
 

69 73 
   

ROCK5 
 

0 0 
   

SOL_ALB5 
 

0,15 0,15 
   

USLE_K5 
 

0,12 0,11 
   

SOL_EC5 
 

0 0 
   

Tabela 5.7 – Valores dos parâmetros de solo usados nas simulações do modelo SWAT para os solos 
PVe10, PVetbpl8, RE5, RE6, RE14, RE16, AQ. 

PARÂMETROS 
CLASSES DE SOLO 

 
PVe10 PVetbpl8 RE5 RE6 RE14 RE16 AQ 

NLAYERS 3 3 3 1 1 2 4 

HYDGRP B B B B B B B 

SOL_ZMX 1500 1500 300 400 250 500 1500 

ANION_EXCL 0,32 0,32 0,4 0,4 0,4 0,4 0,37 

SOL_Z1 100 100 70 400 250 250 180 

SOL_BD1 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 

SOL_AWC1 0,4 0,4 0,15 0,15 0,15 0,15 0 

SOL_K1 90 90 12,5 12,5 12,5 12,5 90 

SOL_CBN1 0,76 0,76 0,75 0,33 0,65 0,47 0,5 
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PARÂMETROS 
CLASSES DE SOLO 

 
PVe10 PVetbpl8 RE5 RE6 RE14 RE16 AQ 

CLAY1 3 3 13 8 7 5 7,2 

SILT1 10 10 23 18 25 15 14,9 

SAND1 87 87 64 74 68 80 77,9 

ROCK1 0 0 0 0 0 0 0 

SOL_ALB1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 

USLE_K1 0,10 0,10 0,166 0,160 0,175 0,139 0,14 

SOL_EC1 0 0 0 0 0 0 1 

SOL_Z2 900 900 130 
  

500 340 

SOL_BD2 1,7 1,7 1,6 
  

1,6 1,6 

SOL_AWC2 0,4 0,4 0,15 
  

0,15 0,1 

SOL_K2 90 90 12,5 
  

12,5 90 

SOL_CBN2 0,17 0,17 0,4 
  

0,22 0,4 

CLAY2 3 3 19 
  

6 10,8 

SILT2 9 9 20 
  

14 8,6 

SAND2 88 88 61 
  

80 80,6 

ROCK2 0 0 0 
  

0 0 

SOL_ALB2 0,15 0,15 0,15 
  

0,15 0,16 

USLE_K2 0,099 0,099 0,161 
  

0,018 0,12 

SOL_EC2 0 0 0 
  

0 0 

SOL_Z3 1500 1500 300 
   

670 

SOL_BD3 1,7 1,7 1,6 
   

1,6 

SOL_AWC3 0,7 0,7 0,15 
   

0,2 

SOL_K3 12,5 12,5 12,5 
   

90 

SOL_CBN3 0,22 0,22 0,12 
   

0,3 

CLAY3 19 19 6 
   

10,3 

SILT3 10 10 10 
   

15,6 

SAND3 71 71 84 
   

74,1 

ROCK3 0 0 0 
   

0 

SOL_ALB3 0,15 0,15 0,15 
   

0,16 

USLE_K3 0,136 0,136 0,112 
   

0,15 

SOL_EC3 0 0 0 
   

0 

SOL_Z4 
      

1500 

SOL_BD4 
      

1,6 

SOL_AWC4 
      

0,2 

SOL_K4 
      

90 

SOL_CBN4 
      

0,2 

CLAY4 
      

13,2 

SILT4 
      

15,2 

SAND4 
      

71,6 

ROCK4 
      

0 

SOL_ALB4 
      

0,15 

USLE_K4 
      

0,15 

SOL_EC4 
      

0 
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5.2.3 Determinação dos Parâmetros de Cobertura do Solo. 

Para o SWAT, os parâmetros dos tipos de cobertura do solo estão 

intimamente relacionados com as características da vegetação associada, salvas as 

áreas urbanizadas, e a seção reservada para sua edição é denominada Land Cover/ 

Plant growth ou Cobertura do solo/ crescimento da vegetação.  

Os parâmetros envolvidos na edição de cada tipo de cobertura são 

suficientemente complexos ao ponto de suas estimativas específicas se tornarem 

proibitivas para este trabalho. De todo modo, a Tabela 5.8 expõe alguns dos 

principais parâmetros necessários para caracterizar cada unidade de cobertura do 

solo. Para uma melhor descrição de cada um desses parâmetros, recomenda-se ver 

o trabalho de Neitsch et al. (2004). 

Tabela 5.8 –Parâmetros de cobertura do solo e crescimento da vegetação 

PARÂMETRO SIGNIFICADO 

IDC Classificação da cobertura 

BIO_E Eficiência uso-radiação ou taxa biomassa-energia ((kg/ha)/(MJ/m²)) 

HVSTI Índice de colheita para condições ótimas de crescimento 

BLAI Índice de máxima área foliar potencial 

FRGRW1 

Fração da estação de crescimento da planta ou fração 

de unidades de calor potencial total correspondente ao primeiro ponto 

da curva de desenvolvimento ótimo da área foliar 

LAIMX1 
Fração do índice de máxima área foliar correspondente 

ao primeiro ponto da curva de desenvolvimento ótimo da área foliar 

FRGRW2 

Fração da estação de crescimento da planta ou fração 

de unidades de calor potencial total correspondente ao segundo ponto 

da curva de desenvolvimento ótimo da área foliar 

LAIMX2 
Fração do índice de máxima área foliar correspondente 

ao segundo ponto da curva de desenvolvimento ótimo da área foliar 

DLAI Fração da estação de crescimento quando a área foliar começa a decair. 

CHTMX Altura máxima da copa (m) 

RDMX Profundidade máxima da raiz (m) 

T_OPT Temperatura ótima para crescimento da planta (°C) 

T_BASE Temperatura minima (base) para crescimento da planta (°C) 

CNYLD Fração normal de nitrogênio em produção (Kg N/Kg yield) 

CPYLD Fração normal de fósforo em produção (Kg P/Kg yield) 

WSYF Limite mínimo do índice de colheita ((Kg/ha)/(Kg/ha)) 

USLE_C Valor mínimo do fator C da USLE 

GSI 
Máxima condutância estomatal à alta radiação solar 

e baixo déficit de pressão de vapor 
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PARÂMETRO SIGNIFICADO 

VPDFR 
Déficit de pressão de vapor (kPa) correspondente ao segundo 

ponto da curva de condutância estomatal 

FRGMAX 
Fração de maxima condutância estumatal 

correspondente ao segundo ponto da curvade condutância 

WAVP 
Taxa de declínio na eficiência do uso de radiação 

por unidade de aumento do déficit de pressão de vapor 

CO2HI 
Concentração de CO2 atmosférico (µL  CO2/L air) correspondente 

ao segundo ponto da curva de eficiência do uso de radiação 

BIOEHI 
Taxa biomassa-energia correspondente ao segundo 

pronto da curva de eficiência do uso da radiação 

RSDCO_PL Coeficiente de resíduo da decomposição da planta 

ALAI_MIN 
Índice de minima area foliar para planta 

durante o período de dormência (m²/m²) 

BIO_LEAF 
Fração da biomassa das árvores acumulada cada ano 

e que é convertida em resíduo durante a dormência 

MAT_YRS 
Número de anos necessário para as espécies 

de árvores atingirem o desenvolvimento pleno (anos) 

BMX_TREES Biomassa maxima para floresta (metric tons/ha) 

EXT_COEF Coeficiente de extinção de luz 

Assim, os tipos de cobertura, tais quais expostos pelo mapa de cobertura, 

Figura 4.12, foram associados a categorias presentes, por default, no banco de 

dados no modelo SWAT de acordo com suas semelhanças conceituais e estruturais, 

sobretudo na forma como impõem proteção ao solo. Para ilustrar como foi feita essa 

correspondência, a Tabela 5.9 está posta a seguir. 

Tabela 5.9 – Associação das classes de cobertura do solo com o banco de dados do SWAT. 

TIPOS DE COBERTURA DO SOLO DA 
BHRP 

COBERTURAS PRESENTES NO BANCO DE DADOS 
DO SWAT 

SIGLAS DESCRIÇÃO 

Agricultura AGRL Agricultura genérica 

Pecuária PAST Pastagem 

Solo exposto SLXP
* 

Solo exposto 

Estruturas urbanas URBN Área urbana residencial 

Vegetação densa FRST Floresta mista 

Vegetação pouco densa RNGB Arbustos 

Corpos hídricos WATR Água 

Para o caso da classe solo exposto, excepcionalmente, foi necessário que a 

mesma fosse adicionada à base de dados do SWAT, já que não foi encontrada 

nenhuma correspondência possível com a base SWAT. Para tanto, impôs-se valor 
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nulo para todos os parâmetros cujos significados pressupõem a existência de 

cobertura vegetal, sendo todos os outros parâmetros transcritos da classe Range-

Brush (RNGB), com valores idênticos à classe Southwestern Us Arid range (SWRN), 

estando estas já contidas na base SWAT.  

Essas categorias de cobertura do SWAT (RNGB e SWRN) foram 

selecionadas por apresentarem semelhanças paisagísticas com a configuração de 

caatinga. Essa é a mesma razão pela qual essas classes do SWAT foram 

associadas à classe de vegetação pouco densa. 

Reconhece-se, apesar de tudo, que o ideal seria construir uma base de dados 

própria com os parâmetros tendo sido estimados especificamente para os tipos de 

cobertura presentes na bacia Potengi, ficando essa tarefa pendente para estudos 

futuros. 

5.3 INTERFACE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

(SIG). 

Na seção anterior, 5.2, foi discutida a grande quantidade de parâmetros 

envolvida nas simulações com o SWAT. Para facilitar o manejo e as operações 

executadas com esses dados, o modelo faz interface com uma plataforma de SIG, à 

qual compete também localizar geograficamente todos os fenômenos simulados, 

executar o delineamento automático da bacia, e promover a álgebra de 

sobreposição dos parâmetros correspondentes aos mapas de declividade, de solos 

e de cobertura. 

Portanto, pode-se afirmar que uma das principais vantagens associadas à 

aplicação do SWAT para avaliar a produção de sedimentos em uma bacia 

hidrográfica é a possibilidade da inserção de grande quantidade de informações na 

rotina do modelo a partir de mapas digitais alimentados em uma plataforma de SIG 

com interface com o Swat2005. Além disso, o SIG possibilita que parte dos 

resultados seja interpretada através de mapas. 

Neste trabalho foi utilizado o software Arcgis 9.3 como ferramenta de SIG, 

cuja interface com o modelo SWAT recebe a denominação de ArcSwat (versão 

2.3.4). 
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Para ilustrar a participação do SIG no processo de simulação com o SWAT, a 

Figura 5.5 apresenta um fluxograma com as etapas resumidas que compõem uma 

simulação qualquer, que começa com o processo de reunir os dados climáticos, 

pedológicos, de cobertura do solo e topográficos.  

A partir da topografia da bacia, representada pelo MDT, o SWAT em interface 

com o SIG deriva a distribuição de declividades e comprimentos de declive, e 

desenvolve a etapa de delineamento da bacia, a partir da qual se definem os limites 

da bacia, a rede hídrica e as sub-bacias. A seguir, na seção 5.3.1, o processo de 

delineamento da bacia será explanado da maneira como é executado pelo SWAT. 

 
Figura 5.5 – Fluxograma do processo de simulação com o SWAT. 

5.3.1 Delineamento da Bacia Hidrográfica e Definição da Rede Hídrica.  

A execução do modelo SWAT requer que estejam previamente estabelecidos 

os limites físicos dentro dos quais deve desenvolver suas rotinas. Esses limites são 

as bordas da bacia hidrográfica, a rede hídrica e a definição das sub-bacias. A 
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determinação dos mesmos compreende a primeira etapa a ser cumprida para a 

execução das simulações, sendo concebida automaticamente com base no modelo 

digital de terreno (MDT) disponível, restando ao usuário controlar alguns poucos 

detalhes e parâmetros. De todo modo, pretende-se com esta seção elucidar 

resumidamente as técnicas envolvidas nesse processo de delimitação da bacia, 

tendo como referência os trabalhos de Jeson e Domingue (1998) e DeBarry (2004). 

O MDT, enquanto imagem do tipo raster, composta de um conjunto de células 

ou pixels, possibilita que se determinem os limites da bacia hidrográfica, a provável 

rede hídrica e o delineamento das sub-bacias através de técnicas que serão 

abordadas nesta seção. Essas técnicas geralmente são baseadas em operações de 

vizinhança, nas quais cálculos e decisões são realizados para uma determinada 

célula do MDT com base nos valores contidos nas oito células espacialmente 

adjacentes.  

Os procedimentos iniciais de utilidade geral para a determinação desses 

aspectos da bacia hidrográfica são divididos em três etapas: a) preenchimento de 

depressões do MDT, b) determinação da direção do fluxo para cada pixel, e c) 

determinação da acumulação do fluxo, na qual cada célula recebe um valor igual ao 

total de células que lhe drenam. 

I. Preenchimento de Depressões 

Os MDTs quase sempre contêm depressões que podem se configurar como 

bloqueio ao desenho do percurso do fluxo.  Diante disso, a primeira etapa tem como 

objetivo reajustar o MDT para “corrigir” essas depressões e possibilitar o 

desenvolvimento de cursos sem interrupções que contemplem toda a bacia 

hidrográfica. Para tanto, as células que contém depressão são elevadas à altura da 

célula com menor elevação dentre as células adjacentes. Cada célula de um MDT 

corrigido fará parte de pelo menos um percurso decrescente de células que se 

direciona para os limites do conjunto total de dados, sendo o percurso composto por 

células que são adjacentes horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente dentro 

do raster. 
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II. Direção do fluxo 

A segunda etapa necessária para o processo de delimitação física da bacia 

hidrográfica é a determinação do conjunto com a direção do fluxo, de maneira que 

se registre a direção através da qual a água escoará pixel a pixel, considerando para 

cada célula as elevações das oito células de entorno.  

Quando o procedimento de direção do fluxo é aplicado a um MDT com 

depressões corrigidas, todas as células obrigatoriamente terão um valor de direção 

de fluxo e está inserida dentro de um percurso que se encerra no limite do conjunto 

de dados, assim como ilustra a Figura 5.6. Nessa figura é possível observar o 

conjunto de células com seus valores de elevação e o vetor resultante de direção de 

fluxo. 

 
Figura 5.6 – Conjunto de células com suas elevações e a direção do fluxo definida. 

Fonte: DeBarry (2004) 

De posse da direção do fluxo já é possível delimitar a bacia hidrográfica 

desde que se tenha um ponto ou um conjunto de pontos de interesse, exutórios, nos 

quais a bacia deve se encerrar, direcionando para os mesmos o fluxo hídrico 

gerado.  

Em geral, o exutório, ou o ponto extremo mais baixo de uma bacia ou sub-

bacia se configura como um ponto de análise, podendo ser este a confluência de 

trechos de rio, pontes, reservatórios ou barragens, áreas-problema (ou áreas de 

interesse), pontos onde estão instaladas estações fluviométricas ou 

sedimentológicas, ou qualquer outro tipo de exutório que encerra a área de análise. 

Na verdade, trata-se do ponto de interesse final para o qual a avaliação deve se 
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endereçar. Logo, é coerente que o delineamento da bacia considere não somente os 

pontos de maiores elevações, mas também os pontos de interesse. 

III. Acumulação do fluxo 

A terceira etapa faz uso do conjunto de direção de fluxo para criar o conjunto 

de acumulação do fluxo, no qual será atribuído a cada célula um valor igual ao 

número de células que fluem para a mesma. Dessa forma, células cujo valor de 

acumulação de fluxo é zero, ou para as quais nenhuma outra célula encaminha 

fluxo, geralmente correspondem a padrões de pico ou de borda. A Figura 5.7a 

exemplifica a determinação da direção e da acumulação do fluxo para o mesmo 

conjunto de células da Figura 5.6. Por outro lado, a Figura 5.7b, com base no que foi 

discutido, expõe o traçado dos limites de uma bacia ainda diante do mesmo conjunto 

de células.  

  
Figura 5.7 – a) Conjunto de células com suas elevações e acumulação do fluxo definida; b) Conjunto de células 

com suas elevações e delimitação dos limites de uma bacia 

5.4 EXECUÇÃO DO MODELO EM DIFERENTES CENÁRIOS DE 

SIMULAÇÃO 

Abordando a temática da sustentabilidade e da duração das cidades, Henri 

acselrad (2009, p. 37-38) afirma que “o debate se inicia pela evocação dos futuros 

idealizados e desejáveis que se quer tornar realidade nos espaços urbanos. Para 

inscrever esses projetos em uma trajetória de viabilidade, procura-se ligar, 

logicamente, os fins que se deseja alcançar às realidade do presente”.  
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Apesar de tratar especificamente das áreas urbanas, essa afirmação 

certamente pode ser extrapolada para qualquer iniciativa de ordenamento espacial 

do território, sobretudo no tocante as etapas de planejamento. 

Nesse sentido, a elaboração de cenários representa a busca pela 

aproximação de realidades presentes, configurações do passado ou projeções 

futuras, de maneira que seja possível estimar os impactos gerados pelas formas 

com as quais as atividades antrópicas evoluem em um território com fronteiras 

definidas, e pensar em novas formas de ocupação e desenvolvimento de atividades 

menos degradantes, aliadas ao planejamento, manejo e monitoramento das bacias 

hidrográficas. 

Para este trabalho, a definição dos cenários foi incitada pelas formas de 

cobertura do solo. Considerando que a variação das condições iniciais de uso e 

ocupação do solo, bem como o seu poder de influenciar significativamente os 

resultados apresentados pelo modelo, pretende-se identificar regiões críticas do 

ponto de vista da produção de sedimentos, nas quais devem ser aplicados maiores 

esforços no sentido de estimular melhores práticas de uso do solo.  

Uma vez que todos os dados de entrada tenham sido devidamente 

preparados, ou seja, a bacia tenha sido subdividida em sub-bacias e em HRUs, os 

parâmetros hidrológicos tenham sido determinados e os arquivos de dados 

climáticos tenham sido criados, o SWAT pode ser rodado e seus resultados 

avaliados por meio de tabelas e gráficos.  

A Figura 5.8 expõe um fluxograma com o resumo das etapas a serem 

executadas neste trabalho para cada simulação a fim de avaliar a produção de 

sedimentos pela bacia do Rio Potengi e investigar o aporte de sedimentos em seu 

estuário. 
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Figura 5.8 – Resumo das etapas para simulação com o modelo SWAT. 

5.4.1 Definição dos Cenários  

Aproveitando a questão da incerteza associada ao significado da classe 1 de 

cobertura do solo, como discutido na seção 4.1.4, fez-se dela a base para a 

construção de cenários possíveis para simulações com o modelo SWAT: 

I. CENÁRIO 1: Considera a classe 1 como sendo composta por regiões 

ocupadas estritamente por culturas agrícolas; 

II. CENÁRIO 2: Considera a classe 1 como sendo composta por regiões 

ocupadas exclusivamente por pastagens. 

Além disso, a fim de avaliar uma situação hipotética em que a bacia estivesse 

praticamente livre de atividades antrópicas, aproximando-se de sua condição de 

background, foi realizada uma terceira simulação, na qual as classes 1, 2 e 3 são 

extintas em detrimento da classe 4, que representa vegetação densa ou composição 

de floresta: 
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III. CENÁRIO 3: Considera toda bacia coberta apenas pelas classes 4, 5 e 

6, sendo vegetação densa, vegetação pouco densa, e água, 

respectivamente. 

5.4.2 Período de Simulação  

O período correspondente às simulações foi selecionado de tal forma que se 

tivesse a maior disponibilidade de dados possível para execução das mesmas, 

visando à obtenção de resultados mais confiáveis.  

Com base nisso, o fator limitante para a seleção do período de simulação foi o 

intervalo de dados climáticos obtidos para a estação meteorológica de Cruzeta, 

através da Plataforma de Coleta de Dados do INPE, com disponibilidade contínua de 

apenas cinco anos, de 1997 a 2001, sendo essa faixa de tempo, portanto, o período 

sobre o qual foram executadas as simulações para os três cenários estabelecidos. 

Embora esse período pareça pequeno, encontram-se trabalhos relevantes 

que avaliaram simulações com o SWAT para períodos de 2 anos, a exemplo de 

Machado(2002), Moro(2005) e Baltokoski (2005). 
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CAPÍTULO 6 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao logo deste 

trabalho em uma sequência que possibilite o esclarecimento de questões pertinentes 

através do encadeamento de discussões e da exibição de mapas e gráficos.  

Inicialmente, apresentam-se os resultados alcançados durante a etapa de 

delineamento da bacia hidrográfica, que faz interface direta com SIG. Na sequência, 

abordam-se os resultados das simulações com o SWAT para os três cenários 

previamente definidos na seção 5.4.1, traçando-se comparações entre os mesmos. 

6.1 DELINEAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA. 

A primeira seção de análise de resultados tem relação com os produtos das 

etapas de geoprocessamento, que precedem a execução das simulações em si. Isso 

porque o ambiente SWAT tem início com o delineamento automático da bacia 

hidrográfica a partir de um MDT. Nessa seção, apresenta-se a geração da rede de 

canais hídricos dentro dos quais o modelo simula as vazões líquidas e o fluxo de 

sedimentos. Além disso, é nessa ocasião também que se estipulam os limites 

geográficos da bacia em função da grade de MDT e do exutório definido. Por fim, a 

bacia é dividida em sub-bacias sob a influência do detalhamento da rede hídrica. 

O modelo também permite que a rede hídrica seja informada pelo usuário 

através de fonte externa na forma de um arquivo vetorial, arquivo tipo shape. 

Contudo, neste trabalho, a hidrografia foi gerada automaticamente a partir do MDT. 

Logo após a inserção do MDT junto com a determinação automática da 

direção e acumulação do fluxo, foi possível gerar a hidrografia da bacia 

considerando uma área limite de drenagem para as sub-bacias próxima da mínima 

permitida, de forma que a rede hídrica ganhasse mais detalhe e que fossem geradas 
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mais sub-bacias. Isso justificado pelo estudo de Jha et al. (2004), a partir do qual 

concluíram que os valores-resultados das simulações para sedimentos produzidos 

se estabilizam quando se tem um subdivisão da bacia mais refinada; sub-bacias 

muito grandes, ou acima de um certo valor crítico, podem conferir muita flutuação 

para os valores de produção de sedimentos. Por fim, sugerem que o tamanho ótimo 

para as sub-bacias é de 2 a 6% do tamanho da área total de simulação. 

Ao se fazer uma comparação entre a rede hídrica gerada pelo modelo SWAT 

a partir do MDT e uma hidrografia simplificada disponibilizada pelo IDEMA, percebe-

se que há uma semelhança considerável entre o traçado das duas. Entretanto, a 

primeira apresenta uma densidade de drenagem, razão entre o comprimento dos 

canais e a área da bacia, por volta de 33% menor que a segunda, sendo 0,15 

Km/Km² e 0,22 Km/Km² respectivamente.   

Apesar disso, decidiu-se usar a rede hídrica gerada pelo SWAT para as 

simulações realizadas neste trabalho, tendo em vista que o mesmo MDT usado para 

a sua geração é também base para a delimitação do contorno da bacia e cálculo das 

declividades.  

A Figura 6.1 expõe a hidrografia gerada pelo SWAT sendo comparada com 

uma hidrografia disponibilizada pelo IDEMA, de forma que pode ser notada a 

semelhança entre as duas. 
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Figura 6.1 – Comparação entre a rede hidrográfica gerada pelo SWAT e a disponibilizada pelo IDEMA. 

A definição do exutório da bacia é uma questão que merece atenção, uma 

vez que o ideal é que seja selecionado um ponto limite entre a dinâmica fluvial e a 

influência estuarina, tendo em vista que o modelo SWAT não é capaz de representar 

sistemas com interferências de maré. Além disso, os resultados posteriormente 

obtidos para esse exutório podem trazer indícios da influência que a configuração 

física da bacia impõe para o aporte de sedimentos no estuário do Rio Potengi. 

Infelizmente, a definição do trecho a partir do qual o estuário deixa de exercer 

influência significativa no rio Potengi ainda é demasiado incerta, havendo poucas 

referências que se debruçam sobre o tema. Dentre tais, destaca-se o trabalho de 

Barros (1984), que ao estudar o transporte dos escoamentos de maré no estuário do 

Potengi, afirmou que a partir da Ponte de Igapó, “a movimentação de sedimentos 

decresce consideravelmente, propiciando a deposição de finos”. 

De todo modo, trata-se de uma região de transição, cuja grande dinâmica 

impõe forte empecilho ao estabelecimento do ponto em que se encerra. Além disso, 

do momento em que se deu o estudo de Barros (1984) até hoje, alterações 

significativas podem ter ocorrido, inclusive como conseqüência das atividades 
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humanas na BHRP. Portanto, é preciso chamar a atenção para a necessidade de 

mais estudos hidrodinâmicos nesse estuário. 

Vale ressaltar ainda que ao considerar a configuração hidrográfica da bacia, 

que avança em direção ao estuário na forma de um encontro entre o Rio Potengi e o 

Rio Jundiaí, sabe-se que se o exutório da bacia a ser avaliada for definido em algum 

trecho do Rio Potengi anterior a tal junção, a delimitação da bacia hidrográfica será 

comprometida, de maneira que boa parcela da mesma seria desconsiderada.  

Diante de tais questões, e a fim de evitar perda de informação, a localização 

do exutório foi definida como sendo imediatamente após o encontro dos dois rios, 

estando inclusive antes da Ponte de Igapó, com coordenadas 35º14’51.806’’ Oeste e 

5º46’52.473’’ Sul. 

Após definição do exutório, a delimitação da bacia em consonância com a 

rede hídrica gerada com base no MDT acabou por gerar 51 sub-bacias, cada qual 

contendo ao menos um trecho de rio e um exutório, totalizando uma área de 

aproximadamente 4.100 Km², assim como pode ser observado através da Figura 

6.2. 
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Figura 6.2 – Mapa de subdivisão da bacia Potengi e localização dos exutórios de cada sub-bacia frente à hidrografia gerada pelo delineamento automático do modelo SWAT. 
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6.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

Os resultados das simulações com o modelo SWAT são informados através 

de parâmetros referentes a cada sub-bacia ou a cada trecho de rio com seu 

respectivo exutório, considerando passo de tempo diário, mensal ou anual de acordo 

com escolha do usuário. A maior parte dos parâmetros que interessam a este 

trabalho é disponibilizada em dois tipos de arquivos de texto gerados pelo modelo ao 

fim de cada simulação.  

O primeiro, output.sub, contém informações resumidas para cada uma das 

sub-bacias, definidas previamente na seção 6.1, sendo que os valores registrados 

para as diferentes variáveis são oriundos de quantidades totais ou médias 

ponderadas de todas as HRUs inseridas em cada sub-bacia. A descrição das 

principais variáveis contidas nesse arquivo e que se relacionam com o presente 

trabalho está exposta na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Parâmetros contidos no arquivo com os resultados para cada sub-bacia ou 
output.sub. 

PARÂMETRO DEFINIÇÃO 

SUB Número que identifica a sub-bacia 

MON Passo de tempo, sendo neste caso o dia juliano 

AREA Área da sub-bacia (Km²) 

PRECIP 
Total de precipitação que atinge a sub-bacia  

durante o passo de tempo (mm) 

PET 
Evapotranspiração potencial a partir da sub-bacia 

 durante o passo de tempo (mm) 

ET Evapotranspiração real a partir da sub-bacia durante o passo de tempo (mm) 

SW Água contida no perfil de solo ao final do período de tempo (mm) 

PERC Água que percola através da zona de raiz durante o passo de tempo (mm) 

SURQ 
Contribuição através de deflúvio para  

vazão do curso hídrico durante o passo de tempo (mm) 

GW_Q 
Contribuição via água subterrânea para a  

vazão do curso hídrico durante o passo de tempo (mm) 

WYLD 

Água produzida (mm): quantidade de água que deixa a  

sub-bacia e contribui para a vazão do trecho  

de rio durante o passo de tempo. 

SYLD 
Sedimento produzido (t/ha): Sedimento oriundo da sub-bacia  

que é transportado para o trecho de rio durante o passo de tempo. 
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O segundo arquivo, output.rch, provê informações resumidas acerca de cada 

trecho de rio dentro da bacia hidrográfica, e a definição dos principais parâmetros 

presentes nesse arquivo está  mostrado na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 – Variáveis contidas no arquivo com os resultados para cada trecho de rio ou Output.rch 

PARÂMETRO DEFINIÇÃO 

RCH Número que identifica o trecho de rio 

MON Passo de tempo, sendo neste caso o dia juliano 

AREA Área de drenagem correspondente ao trecho (Km²) 

FLOW_IN 
Vazão média diária que entra no trecho  

durante o passo de tempo (m³/s) 

FLOW_OUT 
Vazão média diária que sai do trecho  

durante o passo de tempo (m³/s) 

EVAP 
Taxa média diária de água perdida do trecho  

por evaporação durante o passo de tempo (m³/s) 

TLOSS 
Taxa média diária de água perdida do trecho por  

transmissão através do leito do rio durante o passo de tempo (m³/s) 

SED_IN 
Sedimento transportado com a água para dentro  

do trecho durante o passo de tempo (toneladas métricas) 

SED_OUT 
Sedimento transportado com a água para fora  

do trecho durante o passo de tempo (toneladas métricas) 

SEDCONC 
Concentração de sedimento no trecho 

 durante o passo de tempo (mg/L) 

De posse dos parâmetros de saída informados pelos arquivos output.sub e 

output.rch, e com o intuito de avaliar os resultados das simulações em porções da 

BHRP ambientalmente distintas entre si, quatro sub-bacias, sub-bacias de 

referência, foram selecionadas, sendo elas as de número 50, 41, 7 e 2, 

apresentadas anteriormente na seção 6.1 pela Figura 6.2. Isso feito com base na 

suposição de que por estarem em regiões com diferentes composições de paisagem 

e de cobertura do solo, por pertencerem a diferentes zonas climáticas, e por 

representarem diferentes predominâncias de suscetibilidade à erosão hídrica, devem 

retornar valores substancialmente diferentes de escoamento superficial e de 

produção de sedimento como resultado das simulações com o SWAT. 

Para ilustrar a localização das sub-bacias de referência perante os mapas-

base para construção do mapa de suscetibilidade, discutido no capítulo 4 deste 

trabalho, sendo eles os mapas de declividades, erodibilidade, erosividade e 

cobertura do solo, apresenta-se a Figura 6.3. 
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Figura 6.3 – Localização das Sub-bacias de Referência frente aos mapa-base para avaliação da suscetibilidade à erosão hídrica.
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Embasando-se no mapa de suscetibilidade à erosão hídrica, assim como na 

divisão da bacia hidrográfica em sub-bacias, desempenhada automaticamente pelo 

SWAT, as figuras Figura 6.4, Figura 6.5, Figura 6.6 e Figura 6.7 ilustram a 

distribuição da suscetibilidade nas sub-bacias 41, 50, 7 e 2, respectivamente, 

considerando 5 classes de suscetibilidade definidas através do método de intervalos 

naturais ou natural breaks, partindo de suscetibilidade muito baixa à muito alta. Vale 

ressaltar ainda nas figuras a presença de gráficos que expõem percentualmente a 

distribuição da suscetibilidade. 

 

 

 

 
Figura 6.4 – Distribuição da suscetibilidade à erosão hídrica na sub-bacia 50. 
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Figura 6.5 – Distribuição da suscetibilidade à erosão hídrica na sub-bacia 41. 

 

 

 
Figura 6.6 – Distribuição da suscetibilidade à erosão hídrica na sub-bacia 7. 
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Figura 6.7 – Distribuição da suscetibilidade à erosão hídrica na sub-bacia 2 

Observando essas figuras, percebe-se na sub-bacia 41 a característica de 

apresentar predominância de baixa suscetibilidade à erosão, enquanto que a sub-

bacia 50 é predominantemente muito suscetível. A sub-bacia 7, por sua vez, 

apresenta uma suscetibilidade percentualmente bem distribuída, de forma que foi 

avaliada como sendo uma sub-bacia de média suscetibilidade à erosão. Por fim, a 

sub-bacia 2 é a última sub-bacia antes do estuário e apresenta na maior parte de 

seu território suscetibilidades médias e altas. 

No que concerne à configuração da cobertura do solo, critério de maior peso 

quando da construção do mapa de suscetibilidade, assim como explicado na seção 

4.5, a sub-bacia 50 apresenta por volta de 98% de sua área coberta por vegetação 

pouco densa ou densa, mas, sobretudo por caatinga, assim como pode ser 

observado através do gráfico exposto pela Figura 6.8. No mesmo gráfico, pode-se 

notar que a sub-bacia 41 apresenta aproximadamente 87,5% de sua área coberta 

por vegetação pouco densa ou densa. Nesta sub-bacia vale destacar também a 

presença de 8,94% de sua área composta por regiões antropizadas na forma de 

agricultura, pecuária ou capoeira. 

Já na sub-bacia 7, apesar da presença de 58% de áreas vegetadas, mesmo 

que de maneira pouco densa, destaca-se a ocorrência de 36% da área sendo 



150 

 

coberta por regiões antropizadas por agricultura, pecuária ou capoeira, e 3% de 

áreas cobertas por estruturas urbanas. 

 

Figura 6.8 – Distribuição percentual dos tipos de cobertura que se manifestam nas sub-bacias 50, 41, 7 e 2 
respectivamente. 

Uma vez caracterizadas as sub-bacias de referência, e considerando os três 

cenários anteriormente definidos na seção 5.5.1, a avaliação dos resultados obtidos 

em nível de sub-bacia ao fim das simulações foi desenvolvida com base na 

investigação das variações dos valores de escoamento superficial (mm), parâmetro 

SURQ, e produção de sedimentos (t/ha), parâmetro SYLD, como resposta aos 

eventos chuvosos, parâmetro PRECIP, que se desenrolaram na BHRP durante o 

período de simulação. 

Em nível de trecho de rio, foi avaliada, primeiramente e de forma preliminar, a 

propagação de sedimentos através das calhas dos rios ao longo da BHRP. Isso feito 

por meio da relação entre os parâmetros SED_OUT e SED_IN, fornecidos pelo 

arquivo de saída output.rch e definidos neste trabalho pela Tabela 6.2. Essa relação 

significa, de fato, a fração de sedimento (Fs) que cada trecho de rio transporta para o 

trecho subseqüente com base na carga de sedimentos de entrada (SED_IN), sendo 

calculada simplesmente pela equação 6.1. 
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Os resultados de , que serão apresentados posteriormente para os três 

cenários, são interpretados no sentido de que ocorrendo redução nas frações de 

saída, deve-se interpretar que há necessariamente um incremento nas quantidades 

de sedimento depositado.  

Ainda focando os trechos de rio, estimou-se também o nível de intermitência 

dos mesmos, ou o tempo em que cada secção dos cursos hídricos da BHRP se 

apresenta seco ou sem vazão. Isso foi possível a partir da análise dos resultados de 

vazão média diária (m³/s.dia) para cada trecho de rio, por meio do parâmetro de 

saída FLOW_OUT, informado pelo arquivo output.rch. 

Assim foi possível estimar o nível de intermitência que ocorre nos cursos que 

atravessam cada uma das sub-bacias de referência através da fração entre o 

número de dias em que a vazão é nula (dias secos) e o número total de dias de 

simulação.  

Vale salientar que os resultados para os três cenários não implicaram em 

variações significativas dos níveis de intermitência de cada trecho pertencente às 

sub-bacias de referência. Portanto, a avaliação da porcentagem de dias secos foi 

exercida com base na média dos valores retornados pelos três cenários. 

Nesse caminho, a Tabela 6.3 resume uma avaliação a partir da média dos 

resultados dados para os três cenários, incluindo o desvio padrão, de maneira que 

se torna nítida a relação entre a intermitência dos cursos e a condição climática da 

região, isso considerando a localização das sub-bacias de referência. 

Tabela 6.3 – Avaliação da intermitência nos trechos que atravessam as sub-bacias de referência. 

TRECHO-SUB-BACIA Nº DE DIAS SECOS PORCENTAGEM DESVIO PADRÃO 

50 1319 72,3% 0,0003 

41 1804 98,8% 0,0014 

7 924 50,6% 0,0056 

2 759 41,6% 0,0173 

Avaliando, em princípio, a sub-bacia 41, que é a única que se encontra totalmente inserida na zona de maior 
estresse hídrico, como apresentado na  

Figura 3.7, e que sofre menor erosividade, Figura 4.3, percebe-se com a 

Tabela 6.3 que o pequeno trecho de rio que a atravessa fica seco quase que durante 

todo o período, 98,8% do tempo, com escassas manifestações de fluxo associadas 

com algum evento chuvoso mais proeminente. 
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Por outro lado, o trecho de rio que cruza a sub-bacia 2, situada às 

proximidades do litoral e que sofre maior agressividade climática, na forma de maior 

índices pluviométricos, apresenta um nível de intermitência bem menor, estando o 

curso seco em 41,6% dos dias de simulação. 

Cabe ressaltar que os cenários de simulação foram construídos com base em 

diferentes configurações da cobertura do solo ao longo da bacia hidrográfica, de 

maneira que a porção dos resultados que diz respeito à precipitação deve ser 

idêntica para qualquer um dos cenários. Na verdade, isso ocorre porque as 

diferenças entre os cenários apenas podem se pronunciar após a chuva atingir o 

solo. A partir de então, os fenômenos hidrológicos que se seguem passam a sofrer 

influência das formas de ocupação e cobertura do solo, implicando em respostas 

diferentes de escoamento superficial, produção e propagação de sedimentos. 

Assim, antes de se tratar particularmente dos resultados de cada simulação, 

no que tange aos processos erosivos, exibe-se aqui, na Figura 6.9, o mapa com a 

distribuição das precipitações ao longo da bacia Potengi, considerando o período de 

simulação estipulado (1997-2001), e que serve de base para os três cenários. 

 
Figura 6.9 – Distribuição dos totais de precipitação ocorridos para cada sub-bacia durante o período de 

simulação (1997–2001). 
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Percebe-se, ainda na Figura 6.9, que as precipitações estão mais 

concentradas no leste da bacia, região litorânea e de Tabuleiros Costeiros. Nessa 

área, destaca-se a sub-bacia 2, que permite acesso ao estuário e que alcança parte 

da cidade de Natal, sendo a sub-bacia que registrou maior volume de precipitação, 

com aproximadamente 8.000 mm de chuva ao longo dos 5 anos de simulação. 

A região central, ou do médio curso do Rio Potengi, é naturalmente a porção 

da bacia com maior estresse hídrico, caracterizando uma zona semi-árida rigorosa e 

coincidindo com a geomorfologia da Depressão Sertaneja  

A região mais a oeste da bacia, que caracteriza o Planalto da Borborema, 

acumula precipitações ligeiramente mais volumosas que a região central, sobretudo 

por conta de suas maiores altitudes. 

6.2.1 Simulação-Cenário 1: Classe 1 de cobertura do solo definida como 

agricultura. 

Assim como já discutido na seção 5.4.1, que trata da definição dos cenários, o 

primeiro cenário de simulações com o SWAT foi executado considerando que as 

áreas de Classe 1 na seção 4.4, ou áreas previamente separadas por apresentarem 

padrões de cobertura que sugerem interferência antrópica, excetuando urbanização, 

foram definidas como de uso exclusivamente agrícola. 

O primeiro resultado avaliado a partir da simulação com o Cenário 1 foi o 

escoamento superficial (mm) gerado na bacia hidrográfica ao final do período de 

simulação, sendo influenciado diretamente pela agressividade climática em conjunto 

com a configuração de cobertura dos solos e com a configuração do terreno. 

Esse resultado está apresentado na Figura 6.10, que expõe um mapa de 

distribuição dos totais de escoamento gerados nas sub-bacias do rio Potengi, a partir 

do qual é notada uma concentração dos maiores valores de escoamento na região 

do baixo rio, sendo tal fato atribuído às formas de ocupação estabelecidas nessa 

região, onde ocorre maior incidência de atividades antrópicas aliadas a erosividades 

climáticas de classes médias e altas, como observado na Figura 6.3. 

Os volumes de água gerados na forma de escoamento ao longo das sub-

bacias da BHRP alcançaram médias anuais que variam de 59,14 a 423,48 mm, 
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destacando a sub-bacia 2, na qual ocorrem os valores mais acentuados de 

escoamento dentre toda a bacia hidrográfica, justificados pela ocorrência de áreas 

urbanizadas, que contribuem intensamente através da impermeabilização dos solos. 

 
Figura 6.10 – Distribuição do escoamento superficial (mm) gerado ao longo da bacia durante o período de 

simulação, considerando o cenário 1. 

A região com menores valores de escoamento, em consonância com o que 

ocorreu com as precipitações, é a região da Depressão Sertaneja, dificilmente 

superando a marca de 17,3 mm, ao passo que a região do Planalto da Borborema 

apresenta valores de escoamento ligeiramente superiores, atingindo 

aproximadamente 29 mm de escoamento médio anual na sub-bacia 46. 

Dando prosseguimento, a produção de sedimentos associada a cada sub-

bacia em toneladas por hectare (t/ha), ao final do período de simulação, está 

ilustrada através do mapa da Figura 6.11, no qual é possível notar que houve maior 

produção de sedimentos nas porções mais ao leste e no extremo oeste da bacia, 

atingindo valores de 5,12 t/ha.ano na sub-bacia 2 e 2,81 t/ha.ano na sub-bacia 50. 

Por outro lado, o centro da bacia hidrográfica é responsável por uma contribuição 

consideravelmente menor nesse sentido, com produção média de 1,80 t/ha.ano na 

sub-bacia 7 e 0,12 t/ha.ano na sub-bacia 41. 
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Figura 6.11 – Distribuição da produção de sedimentos (t/ha) ao longo da bacia durante o período de simulação, 
considerando o Cenário 1. 

Ao avaliar o gráfico exposto pela Figura 6.12, percebe-se que a sub-bacia 50, 

localizada na porção mais ocidental e serrana da bacia, é, das quatro, a que 

responde com maiores picos de produção mensal de sedimentos, alcançando a 

marca de 6,046 t/ha, estando os picos concentrados entre fevereiro e maio. 

A sub-bacia 7, mais a oriente, sob influência da zona climática sub-úmida, e 

sendo a sub-bacia que mais sofre influência de atividades antrópicas, apresenta 

uma produção de sedimentos intermediária, chegando a produzir cerca de 2,654 

t/ha, com picos concentrados entre abril e julho. 

Já a sub-bacia 41 é a menos expressiva no que concerne à produção de 

sedimentos, com maior pico ocorrendo em fevereiro de 2000, apenas 0,224 t/ha, 

como pode ser observado pela Figura 6.12. Provavelmente, neste caso, o fato de se 

tratar de uma região com pouca declividade, com influência da zona climática semi-

árida rigorosa, com pouco escoamento superficial e com alguma proteção por 

cobertura vegetal, mesmo que pouco densa, tenha sido fundamental para esse 

resultado. 
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Deve-se destacar ainda a sub-bacia 2 por ser a porção mais ao leste da bacia 

hidrográfica, permitindo acesso ao estuário, assim como por ter parte de seu 

território ocupado por áreas urbanizadas, mormente pelo município de Natal, capital 

do Estado. Nessa sub-bacia, o maior produção de sedimentos ocorreu em julho, 

alcançando 4,567 t/ha. Percebe-se também que apesar de apresentar menor pico 

que a sub-bacia 50, a sub-bacia 2 apresenta maior média anual de produção de 

sedimentos: 5,12 t/ha.ano contra 2,81 t/ha.ano na sub-bacia 50. 

Esse resultado preserva semelhança com o mapa de suscetibilidade à erosão 

hídrica, Figura 4.16, já que a hierarquia dos valores de produção de sedimentos 

acabou sendo a mesma da suscetibilidade: Sub-bacia 2 > Sub-bacia 50 > Sub-bacia 

7 > sub-bacia 41. 

 

Figura 6.12 – Comparação entre sedimentos produzidos (t/ha) nas sub-bacias 50, 41, 7 e 2 ao final do período 
de simulação, considerando Cenário 1 

A fim de avaliar a propagação de sedimentos pelos trechos de rio ao longo da 

BHRP, o cálculo de Fs para cada sub-bacia do sistema deu origem à Figura 6.13, 

que exibe um mapa com a distribuição das Fs para cada sub-bacia ao final do 

período de simulação. 
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Figura 6.13 – Fração de sedimento que transpassa cada trecho de rio dentro da rede hídrica da bacia ao final do 

período de simulação, considerando o Cenário 1. 

Assim sendo, a partir da Figura 6.13, observa-se que nos trechos de rio 

pertencentes às sub-bacias da cabeceira oeste, que oferecem maiores declividades, 

ocorre pouca ou praticamente nenhuma deposição. Por outro lado, por conta das 

alterações ríspidas de conformação altimétrica que se manifestam na transição entre 

o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja, citadas por Brasil (1981) e Wake 

(2003), a região posicionada imediatamente após as sub-bacias de cabeceira é 

entrecortada por trechos nos quais prevalece a deposição de sedimentos. Para 

Christofoletti (1980), 

a deposição da carga detrítica carregada pelos rios ocorre quando há 
diminuição da competência ou da capacidade fluvial. Essa diminuição pode 
ser causada pela redução da declividade, pela redução do volume ou pelo 
aumento do calibre da carga detrítica. 

Portanto, entende-se que no caso em questão a brusca redução de 

declividades promove uma diminuição da energia cinética do fluxo hídrico, bem 

como de sua competência fluvial, resultando, por conseguinte, em sedimentação, 

mormente quando se soma a isso a questão de variação espacial da agressividade 

climática e do nível de intermitência, como explanado anteriormente. 
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Como exemplo, o trecho de rio que atravessa a sub-bacia 50, transporta 

praticamente todo sedimento para trecho seguinte, pertencente à sub-bacia 34, com 

declividades consideravelmente menos acentuadas, que por sua vez transporta 

apenas 8% do sedimento que recebe, configurando-se, portanto, em uma região de 

depósito de sedimentos do tipo cone de dejeção, de acordo Christofoletti (1980). 

Para o mesmo autor, trata-se de uma área de deposição fluvial causada pela 

diminuição rápida da competência do curso hídrico,  

Percebe-se, ademais, que à medida que a rede hídrica avança para o litoral, 

as Fs através de cada trecho de rio diminuem, coincidindo com aplainamento das 

feições geomorfológicas da região. Isso pode ser causado pela combinação de uma 

maior produção de sedimentos com menores declividades de terreno, de maneira 

que a energia cinética do fluxo hídrico se torna insuficiente para impedir a 

sedimentação de materiais. 

6.2.2 Simulação-Cenário 2: Classe 1 de cobertura do solo definida como pastagem 

O segundo cenário de simulação considerou que as áreas definidas como de 

Classe 1 na seção 4.4 deste estudo, ou áreas previamente separadas por 

apresentarem padrões de cobertura que sugerem interferência antrópica, que não 

urbanização, foram definidas como áreas de pastagem. 

Com esse cenário, os resultados apontaram claramente para uma diminuição 

nas proporções dos fenômenos de resposta aos eventos chuvosos avaliados no 

presente trabalho: escoamento superficial e produção de sedimentos.  

Com a Figura 6.14, percebe-se que a distribuição dos escoamentos segue o 

padrão observado com o cenário 1, mas com uma diminuição relativamente sutil de 

suas magnitudes; a amplitude que no cenário 1 estava confinada à faixa de 7,23 a 

2.117,41 mm agora se limita entre 5,57 (mm) e 2.031,90 (mm). De fato, alterações 

maiores se restringiram às sub-bacias com maiores manifestações de coberturas do 

solo de classe 1, estando neste cenário representadas por pastagens. 

A exemplo disso, a sub-bacia 7, que na configuração deste cenário tem cerca 

de 36% de sua área ocupada por pastagens, teve seu escoamento médio anual 

reduzido de 59,14 para 42,59 mm, significando um amortecimento de 

aproximadamente 28%. Trata-se de um resultado plausível, já que as porções neste 
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cenário cobertas por pastagem conferem menos exposição do solo que as porções 

cobertas por agricultura, caso do primeiro cenário. 

 
Figura 6.14 – Distribuição dos totais de escoamento superficial (mm) na bacia Potengi ao final do período de 

simulação. 

No que concerne à produção de sedimentos (t/ha), a configuração das 

distribuições espaciais também segue o que se observou na simulação 1. Todavia, 

as magnitudes são substancialmente menores, assim como pode ser visualizado 

pela Figura 6.15. 

Para a sub-bacia 7 a redução de 28% na média anual de escoamento 

superficial implicou numa redução de quase 93% na produção média anual de 

sedimentos, uma vez que no Cenário 1 produzia 1,7952 t/ha.ano e neste produziu 

apenas 0,1268 t/ha.ano. 

De outro lado, a sub-bacia 50, cujo solo se apresenta predominantemente 

coberto por vegetação, estando grande parte dela de maneira pouco densa, sofreu 

pouca redução na produção de sedimentos com a aplicação do Cenário 2, estando 

ainda entre as sub-bacias que mais geram sedimentos com 2,4366 t/ha.ano perante 

as 2,8148 t/ha.ano de sedimento geradas na simulação com Cenário1.  
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Quanto à sub-bacia 2, que permite acesso ao estuário do rio, sua produção 

de sedimentos foi diminuída em 48%, passando de 5,1214 para 2,6532 t/ha.ano. 

Ainda assim, essa bacia divide o posto de maior geradora de sedimentos com a sub-

bacia 50. 

 
Figura 6.15 – Distribuição da produção total de sedimentos (t/h) na bacia Potengi ao final do período de 

simulação. 

A avaliação da distribuição temporal da produção de sedimentos para as Sub-

bacias de referência está ilustrada na Figura 6.16. Vê-se, a partir da mesma, que a 

sub-bacia 50 conservou a mesma curva de produção de sedimentos ao longo do 

período de simulação, com os mesmo picos.  

Por outro lado, as sub-bacias 41 e 7 tiveram suas produções diminuídas ao 

ponto de manifestarem máximos quase imperceptíveis diante da produção 

proveniente da sub-bacia 50, tendo, ainda assim, superioridade da sub-bacia 41 em 

relação à sub-bacia 7: a primeira produzindo, em média, cerca de 0,634 t/ha.ano e a 

segunda, 0,297 t/ha.ano. 
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Figura 6.16 – Comparação entre sedimentos produzidos (t/ha) nas sub-bacias 50, 41, 7 e 2 ao final do período 
de simulação, considerando Cenário2.  

No que tange ao transporte desses sedimentos ao longo dos trechos de rio, 

nota-se, por meio da Figura 6.17 e perante o Cenário 1, que no Cenário 2 acontece 

uma alteração mais acentuada na porção leste da bacia, sobretudo nos trechos que 

atravessam as sub-bacias nas quais houve substancial redução na produção de 

sedimentos, como é o caso da sub-bacia 7. Nesta sub-bacia, o trecho de rio 

transportava para o trecho subseqüente o equivalente a cerca de 30% do que 

recebia quando se considerava o Cenário 1. Com o Cenário 2, o transporte passou a 

ser de aproximadamente 86% do sedimento que adentra o trecho. 
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Figura 6.17 – Fração de sedimento que transpassa cada trecho de rio dentro da rede hídrica da bacia ao final do 

período de simulação, considerando o Cenário 2. 

6.2.3 Simulação-Cenário 3: Classes 1, 2 e 3 de cobertura do solo definidas como 

vegetação densa 

O último dos cenários, o Cenário 3, foi construído de forma que representasse 

a bacia hidrográfica do Rio Potengi em um estágio tal que praticamente não sofresse 

interferência antrópica. Para tanto, as classes de cobertura do solo Classe 1 e 

Classe 3, estruturas urbanas, foram desconsideradas e substituídas pela Classe 4 , 

vegetação densa. 

Para o Cenário 3, ao tratar dos resultados de escoamento superficial, 

apresentados através do mapa na Figura 6.18, percebe-se que quando comparados 

à simulação realizada com cenário 1, considerado o mais pessimista dos cenários 

diante dos resultados apresentados, esta simulação derivou escoamentos 

superficiais consideravelmente menores, variando de 0,3536 mm/ano na sub-bacia 

49 a 256,3214 mm/ano na sub-bacia 2, destacando-se, a última, como a que sofre, 

de longe, o maior escoamento superficial, sendo seguida pela sub-bacia 6, na qual 

são produzidos, em média, cerca de 98,934 mm/ano de água. 
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Figura 6.18 – Distribuição dos totais de escoamento superficial (mm) na bacia Potengi ao final do período de 

simulação. 

Neste cenário, não só o escoamento superficial é bem menor que nos 

cenários passados, mas também os valores de produção de sedimentos se 

manifestam de forma substancialmente reduzida, sobretudo na porção central e 

leste da BHRP, como pode ser observado no mapa da Figura 6.19. Nessas regiões, 

a sub-bacia 2 produz 0,1518 t/ha.ano, a sub-bacia 7, 0,0232 t/ha.ano, e a sub-bacia 

41, 0,035 t/ha.ano de sedimento. 

O fato que chama a atenção é que a porção oeste da bacia apresenta sub-

bacias com produções de sedimentos semelhantes às dos cenários anteriores, com 

sub-bacia 50 produzindo quase 2,2 t/ha.ano.  

A redução da produção de sedimentos ao longo da bacia pode ser constatada 

com base nos resultados obtidos para as sub-bacias de referência, ilustrados pelo 

gráfico da Figura 6.20, a partir do qual é possível notar que apenas a sub-bacia 50 

apresenta picos de produção de sedimentos expressivos. 
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Figura 6.19 – Distribuição da produção total de sedimentos (t/h) na bacia Potengi ao final do período de 

simulação. 

 

Figura 6.20 – Comparação entre sedimentos produzidos (t/ha) nas sub-bacias 50, 41, 7 e 2, ao final do período 
de simulação, considerando Cenário 3. 

Portanto, diante desses resultados, percebe-se claramente, neste cenário, 

que a região da cabeceira oeste, Planalto da Borborema, apresenta uma 

suscetibilidade à erosão hídrica naturalmente mais acentuada que o resto da bacia, 
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tendo em vista que mesmo sofrendo os efeitos de volumes de escoamentos 

superficiais consideravelmente menores que os da região leste, como podem ser 

constatados por meio da Figura 6.18, além de apresentarem boa parte de seu 

território coberto por vegetação, mesmo que pouco densa, ainda assim concentra os 

maiores valores de produção de sedimentos de acordo com o mapa da Figura 6.19. 

Esse fato pode ser atribuído à sua conformação de relevo com declividades 

íngremes aliada a solos de alta erodibilidade, sobretudo Solos Litólicos. 

Diante disso, considera-se conveniente ressaltar a importância de que a 

vegetação que cobre a sub-bacia 50, tal como as demais áreas que compõem a 

cabeceira oeste da bacia hidrográfica do rio Potengi seja preservada, tendo em vista 

que os resultados já apontam para uma suscetibilidade à erosão relativamente 

grande, assim como uma produção de sedimentos de destaque diante do restante 

da bacia. Vale salientar, ainda, que é nesta sub-bacia que se encontra a nascente 

do Rio Potengi, na Serra de Santana. 

No que diz respeito à configuração da propagação de sedimentos com o 

Cenário 3, percebe-se, ao se observar a Figura 6.21, que essa se mantém pouco 

alterada na porção oeste e central da bacia, de maneira que continua indicando uma 

região de deposição de sedimentos na transição do Planalto da Borborema com a 

Depressão Sertaneja, a exemplo do que sucedeu nas simulações com os Cenários 1 

e 2. 

Contudo, como pode ser avaliada pela Figura 6.21, a porção leste da bacia, 

região dos Tabuleiros Costeiros, sofre alterações que sugerem um aumento da 

capacidade fluvial de seus trechos de rio, a exemplo do que aconteceu com o 

Cenário 2, mas de forma mais expressiva.  

Esse resultado pode estar relacionado com a substancial diminuição do 

calibre da carga detrítica, fruto da configuração de cobertura dos solos definida para 

o cenário em questão, que simula uma situação na qual praticamente inexistem 

intervenções antrópicas e, por conseguinte, há menos áreas vulneráveis à erosão e 

menos produção de sedimentos. 
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Figura 6.21 – Fração de sedimento que transpassa cada trecho de rio dentro da rede hídrica da bacia ao final do 

período de simulação, considerando o Cenário 3. 

6.2.4 Comparação entre os Cenários. 

Como apresentado nas subseções anteriores, 6.2.1, 6.2.2, e 6.2.3, os 

resultados avaliados para os três cenários apontaram uma hierarquia entre os 

mesmos no que concerne às magnitudes de escoamento superficial e de produção 

de sedimentos advindas das sub-bacias, de maneira que 

 

Para resumir a comparação entre os cenários, apresentam-se aqui a Tabela 

6.4 e a Tabela 6.5. A primeira tabela trata dos resultados para escoamento 

superficial ao considerar os valores retornados após as simulações para as sub-

bacias de referência, enquanto que a segunda compara os resultados de produção 

de sedimentos. 
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Tabela 6.4 – Comparação da média anual de escoamento superficial nas sub-bacias de referência, 
considerando os 3 cenários de simulação e da redução percentual entre os cenários. 

SUB-BACIA 
ESCOAMENTO SUPERFICIAL (mm/ano) REDUÇÃO (%) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 2 Cenário 3 

2 423,48 406,38 256,32 4% 39% 

7 59,14 42,60 37,94 28% 36% 

41 7,08 6,16 4,89 13% 31% 

50 24,87 24,50 23,93 1% 4% 

Tabela 6.5 – Comparação da média anual de produção de sedimentos nas sub-bacias de referência, 
considerando os 3 cenários de simulação e da redução percentual entre os cenários. 

SUB-BACIA 
PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS (t/ha.ano) REDUÇÃO (%) 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

2 5,12 2,65 0,15 48% 97% 

7 1,79 0,13 0,02 93% 99% 

41 0,12 0,06 0,03 49% 70% 

50 2,81 2,44 2,19 13% 22% 

Diante das tabelas Tabela 6.4 e Tabela 6.5, percebe-se que a sub-bacia 2 – 

região de acesso ao estuário na qual se destaca a presença marcante de áreas 

urbanizadas e impermeáveis – produz maiores volumes de escoamento superficial 

para os três cenários de simulação. Com o cenário 3, quando suas áreas com 

interferência antrópica, seja urbanização, seja atividade agropecuária, são 

hipoteticamente substituídas por áreas com vegetação densa, o volume de 

escoamento superficial sofre a maior redução, cerca de 39%, sendo antes de 423,48 

mm/ano e passando a ser de 256,32 mm/ano. 

Quanto à produção de sedimentos, a sub-bacia 2 tem suas cargas anuais 

reduzidas em 48% com o Cenário 2 e alcança 97% de redução com o Cenário 3, 

saindo de uma produção de 5,12 t/ha.ano para 0,1518 t/ha.ano, o que indica que as 

formas de ocupação urbana estão diretamente ligadas à produção de sedimentos 

que ocorre nessa área. 

A sub-bacia 7, que está inserida na região de Tabuleiros Costeiros, onde se 

concentram a maior parte das áreas com atividades antrópicas na forma de 

agricultura e pastagem, apresenta redução de 28% no volume de escoamento 

superficial com o Cenário 2 e 36% com o cenário 3. Isso impulsionou, por 

conseguinte, uma grande redução na produção de sedimentos: 93% com o Cenário 

2 e 99% com o Cenário 3, saindo de uma produção de 1,79 t/h.ano para 0,02 
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t/ha.ano. Nesse caso, semelhante ao que ocorre com a sub-bacia 2, as atividades 

antrópicas são responsáveis por quase todo sedimento produzido na região. 

Na Depressão Sertaneja está localizada a sub-bacia 41, região de baixa 

suscetibilidade á erosão hídrica, como apresentado pela Figura 6.5, e na qual 

ocorrem os menores volumes de escoamento superficial e menores produções de 

sedimentos dentre as quatro sub-bacias de referência, percebe-se, ainda assim, 

uma redução de 49% da produção de sedimentos com o Cenário 2 e de 70% com o 

Cenário 3. 

Por fim, na cabeceira oeste da BHRP, região do Planalto da Borborema, está 

situada a sub-bacia 50, que manteve o mesmo comportamento nos três cenários e 

se destaca por sofrer as menores reduções quanto aos volumes de escoamento 

superficial e produção de sedimentos com o Cenários 2 e o Cenário 3, como pode 

ser observados nas tabelas Tabela 6.4 e Tabela 6.5. 

Esse fato pode ser atribuído à presença menos marcante de atividades 

antrópicas nessa região, de maneira que a produção de sedimentos é influenciada 

nomeadamente pelas declividades mais expressivas aliadas aos solos frágeis. 

Por outro lado, a drástica redução na produção de sedimentos das demais 

sub-bacias de referência, como pode ser constatada ainda com a Figura 6.20, assim 

como pela Tabela 6.5, sugere que a região centro-leste da bacia, por natureza, não 

contribui significativamente com aporte de sedimentos para o leito de rio Potengi, e a 

maior parte dos sedimentos produzidos com os Cenários 1 e 2, é conseqüência das 

atividades antrópicas que se desenvolvem na região, sendo mais grave o Cenário 1, 

cuja simulação considera áreas com atividades agrícolas. 

Além das tabelas, é possível, através da Figura 6.22, observar os mapas de 

produção de sedimentos para os três cenários de simulação dispostos frente ao 

mapa de suscetibilidade à erosão hídrica apresentado anteriormente no capítulo 4. 

Com isso, percebe-se que os resultados observados apresentam concordância 

visual com o revelado pelo mapa de suscetibilidade, mormente quando a 

comparação é feita com o primeiro cenário. 
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Figura 6.22 – Comparação entre o mapa de suscetibilidade à erosão e o mapa de produção de sedimentos para os três cenários previamente definidos. 
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho objetivou avaliar a suscetibilidade à erosão hídrica e a produção 

de sedimentos ao longo da BHRP, o que permitiu identificar particularidades em 

regiões geomorfologicamente distintas da bacia. 

A partir dos resultados obtidos com a aplicação do modelo SWAT, avaliados 

paralelamente ao mapa de suscetibilidade à erosão hídrica, foi possível, sob caráter 

qualitativo, identificar regiões mais suscetíveis a erosão e que provavelmente 

contribuem destacadamente para a produção de sedimentos na BHRP. Entretanto, 

esses resultados ainda não podem ser adotados como conclusivos 

quantitativamente, assim como não devem ser empregados para fins práticos, tendo 

em vista que a etapa de calibração e validação ainda não foi desempenhada e, 

portanto, as magnitudes dos valores apresentados podem estar substancialmente 

distorcidas. 

O mapa de suscetibilidade à erosão hídrica, desenvolvido no capítulo 4, 

apontou para uma predominância de suscetibilidade média, compondo 65% da 

BHRP. As áreas mais suscetíveis, que correspondem a 23% da área da bacia, estão 

concentradas na cabeceira oeste da bacia, região onde se encontram as maiores 

declividades e solos frágeis, e na porção mais ao leste, região com maior 

interferência antrópica. No fim, essa configuração se mostrou coerente com os 

resultados obtidos posteriormente com o modelo SWAT para produção de 

sedimentos. 

A execução do SWAT para os três cenários, com a avaliação conjunta da 

suscetibilidade à erosão, acabou possibilitando um melhor entendimento das causas 

locais de produção de sedimentos, bem como o seu comportamento e sua 

distribuição nas diferentes regiões da BHRP. 



171 

 

Nesse contexto, foi possível constatar que nas regiões de cabeceira oeste da 

bacia, onde se revelam o Planalto da Borborema e as nascentes da rede hídrica, a 

produção de sedimentos é impulsionada pelas grandes declividades aliadas aos 

solos frágeis. Trata-se de uma região com significativo potencial natural para sofrer 

erosão hídrica, mas que é amortecido pela cobertura vegetal, mesmo que pouco 

densa, como em geral é a Caatinga. 

Entende-se, porém, que caso a supressão da Caatinga avance também 

nessas áreas, a erosão pode ser potencializada e as taxas de produção de 

sedimentos serão seriamente incrementadas, o que justifica a aplicação de 

investimentos com fins de preservação dessa porção da BHRP. 

Por outro lado, a avaliação dos padrões de propagação dos sedimentos 

através dos cursos do rio indicou que a região de transição entre o Planalto da 

Borborema e a Depressão Sertaneja, seguindo em direção à região central da bacia, 

trata-se de uma área de deposição de sedimentos, com conformação que a 

classifica como um cone de dejeção. Para essa mesma região, os resultados das 

simulações com o SWAT exibiram as menores taxas de produção de sedimentos, 

fato justificado pelo terreno com menores declividades, pela menor agressividade 

climática e pela menor presença de atividades antrópicas em comparação com a 

região mais ao leste ou de Tabuleiros Costeiros. 

No mesmo caminho, a avaliação dos níveis de intermitência dos trechos de 

rio que cortam as sub-bacias de referência aponta para um alto grau de 

intermitência, alcançando seu extremo na região central ou da Depressão Sertaneja, 

com o pequeno curso da sub-bacia 41 não apresentando vazões em 98,8% dos dias 

de simulação, com escassas manifestações de fluxo associadas com algum evento 

chuvoso mais proeminente. 

Diante dessas constatações, é possível concluir que a configuração físico-

ambiental da região central da BHRP, região na qual prevalece a deposição de 

sedimentos em detrimento do transporte, indica que muito dificilmente um evento de 

chuva que ocorre na cabeceira oeste da bacia acabará contribuindo 

significativamente com aporte de sedimento para o estuário do rio. 

Considera-se plausível ponderar ainda que o açude Campo Grande, situando-

se no município de São Paulo do Potengi, também na região central da bacia, pode 
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funcionar como armadilha para sedimento, contribuindo adicionalmente para o efeito 

acima comentado. Entretanto, para as simulações realizadas neste trabalho esse 

açude foi desconsiderado por falta de dados disponibilizados. 

Recomenda-se, portanto, que a presença do açude seja considerada num 

próximo trabalho, de maneira que seja possível estimar a sua influência no que 

concerne ao transporte de sedimentos até o estuário do rio Potengi. 

Finalmente, para a região leste da bacia, onde se revelam os Tabuleiros 

Costeiros, os resultados se direcionaram para o entendimento de que essa região, 

por força de sua própria natureza, não contribui significativamente com aporte de 

sedimentos para o leito do rio Potengi, de forma que a maior parte dos sedimentos 

produzidos com os Cenários 1 e 2, é conseqüência predominante das atividades 

antrópicas que se desenvolvem na região, sendo mais preocupante o Cenário 1, 

cuja simulação considera atividades agrícolas. 

Para a sub-bacia 2, região de acesso ao estuário do rio, as simulações com 

os Cenários 1 e 2 implicaram nas maiores taxas de produção de sedimentos por 

unidade de área perante toda a bacia, atingindo valores de 5.12 t/ha e 2.65 t/ha, 

respectivamente.  

Diante disso, recomenda-se que à região leste da bacia sejam aplicados 

esforços prioritariamente em âmbito de recuperação, buscando o planejamento e o 

controle das atividades exercidas em suas áreas, além da preservação das áreas 

naturais remanescentes. 

Os resultados deste trabalho, em consonância com diversos outros, alertam 

para os riscos do avanço de um processo inadequado de alteração da cobertura 

natural do solo. Além disso, há de se ressaltar a necessidade de que se 

desenvolvam planos adequados de ocupação territorial que contemplem 

prioritariamente as regiões selecionadas como críticas, cabeceira oeste da bacia e 

região do baixo rio Potengi, com base em mapas de suscetibilidade à erosão 

juntamente com simulações computacionais sustentadas por uma base de dados 

mais robusta e confiável. 

Na verdade, versa-se sobre uma questão óbvia; os problemas erosivos são 

uma constatação e dentre os critérios intervenientes a cobertura do solo é o único 



173 

 

passível de interferência antrópica direta e imediata. Dessa forma, deve ser tratada 

como objeto essencial em estudos que visem à minimização dos processos erosivos 

na bacia hidrográfica do Rio Potengi. Todavia, ainda é demasiado deficiente o 

arcabouço de ferramentas postas em uso para esses fins. 

Um das principais carências associadas ao desenvolvimento deste trabalho 

reside na não execução do processo de calibração e validação do modelo diante de 

registros reais observados em campo. Para a simulação da produção de 

sedimentos, entretanto, essa etapa é impossibilitada pela indisponibilidade de 

registros históricos. Por outro lado, sabe-se da existência de registros de vazões 

líquidas para uma estação linigráfica localizada no baixo rio Potengi, estação de 

Telha, com coordenadas 5°50’ de Latitude e 35°33’ de Longitude (SERHID, 1998). 

Diante disso, recomenda-se fortemente, a fim dar continuidade a este 

trabalho, o exercício de calibração das vazões geradas pelo modelo SWAT para os 

cursos hídricos da BHRP perante os registros relativos à estação linigráfica de 

Telha. Ademais, cabe salientar aqui a importância de que se construam séries 

históricas com registros de sedimentos para validar modelos hidrológicos que 

possam contribuir para o planejamento da bacia, questão já levantada quando da 

execução do PERH em 1998, que sugere a instalação de dispositivo de medição 

sedimentológica no mesmo ponto em que já se situa estação de Telha. 

Ademais, de um modo geral, constatou-se uma carência de dados que 

representassem apropriadamente a bacia hidrográfica para fins de modelagem 

hídrica, mormente no que diz respeito a seus aspectos pedológicos, climáticos e de 

cobertura do solo.  

Quanto à base de dados que caracterizam os solos da bacia Potengi a 

execução do modelo neste trabalho só foi possível graças a aproximações 

indesejáveis e a associações com solos de outras regiões, o que pode ter 

prejudicado a precisão quantitativa dos resultados. A deficiência na qualidade dos 

dados de solo já foi apontada por Baldissera (2003) e Romanowicz et al. (2005) 

como um empecilho para a precisão dos resultados retornados pelas simulações 

com o SWAT. Um esforço nesse sentido deve beneficiar a qualidade de diversos 

tipos de pesquisas de modelagem, contribuir para o conhecimento das 

peculiaridades da região e para o desenvolvimento de planos de manejo. 



174 

 

Para a caracterização climática da bacia apenas foram disponibilizados dados 

de duas estações meteorológicas para uma área considerada grande, ~4.100 Km². 

Dessa forma seria de grande valia o desenvolvimento de um trabalho que reunisse 

todos os dados existentes para regionalização, ou mesmo que houvesse maior 

empenho na construção de registros históricos.  

Cabe destacar ainda a necessidade de refinamento do mapa de cobertura do 

solo, desenvolvido neste trabalho, considerando aquisição de novas imagens e 

campanhas de campo para calibrar a classificação das unidades de paisagem. Além 

disso, é interessante que a evolução da ocupação seja acompanhada a partir de 

atualizações periódicas desse mapa. 

Espera-se que este trabalho contribua para motivar futuras pesquisas na área 

e incitar as discussões voltadas para o manejo da BHRP, incluindo o planejamento 

das formas de ocupação e das atividades exercidas em seu território. 
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