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RESUMO 

O uso do solo na bacia do rio Seridó é o principal fator da intensificação da desertificação nessa 

região, onde a desertificação interfere na hidrologia da bacia. Entre os seus efeitos sobre o solo, 

estão a baixa qualidade e a mudança na disponibilidade dos recursos hídricos. O objetivo desse 

estudo foi avaliar os impactos da desertificação na hidrologia da bacia do rio Seridó via 

modelagem hidrológica. O modelo hidrológico utilizado foi o SWAT, que se mostrou uma 

ferramenta eficaz, pois simulou satisfatoriamente a sazonalidade da vazão mensal em quatro 

sub-bacias tributárias do rio Seridó, simulando em mais de 60% a variância da vazão observada. 

Na avaliação do modelo, observou-se maior destreza nas vazões iguais ou inferiores a Q5% 

(vazões máximas) e o PBIAS (RMSE) da vazão simulada foi de ~ 30% (8,3 m³.s-1) e 50% (11,8 

m³.s-1) para os períodos de calibração e validação do modelo, respectivamente. Para avaliar a 

desertificação foram desenvolvidos dois cenários de uso e cobertura da terra para a bacia 

hidrográfica: o cenário controle, onde a coberta vegetal da bacia foi aquela observada no ano 

de 1985; e o cenário de desertificação, onde foram incluídas as áreas desérticas desde o ano de 

1985 até o ano de 2019. O avanço histórico e gradual do deserto (+15,39%) alterou o balanço 

hídrico anual, elevando o escoamento total (𝑄𝑡𝑜𝑡) em 6,95%, devido ao aumento no escoamento 

superficial (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 ), que aumentou em 12,08%. Essa mudança alterou o regime das Q5%, 

associadas às cheias, que foram ampliadas no cenário de desertificação. Em termos absolutos 

médios, as mudanças no 𝑄𝑡𝑜𝑡  e 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 foram de +14 mm.mês-1 e +11 mm.mês-1 na época úmida, 

respectivamente. Por outro lado, o escoamento subsuperficial (𝑄𝑙𝑎𝑡) diminuiu em 15,34% com 

relação ao balanço anual, embora este tenha aumentado 1,5 mm.mês-1 na quadra chuvosa. Já a 

evapotranspiração (𝐸𝑇) anual reduziu em 4,18%, o que correspondeu a -5 (-2) mm.mês-1 na 

estação chuvosa (seca). O mesmo impacto ocorreu com o conteúdo de água no solo (𝑆𝑊) e a 

percolação (𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐), em que as reduções médias anuais foram de 3,79% e 1,96%, -45 mm.mês-

1 e -4 mm.mês-1 no período chuvoso, na ordem. Em termos espaciais, 𝐸𝑇, 𝑆𝑊 e 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐 (𝑄𝑡𝑜𝑡, 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 e 𝑄𝑙𝑎𝑡), foram reduzidas (expandidos) significativamente na região centro-oeste da bacia. 

De maneira geral, percebeu que a desertificação aumenta os extremos de Q5% e deteriora as 

condições hidrológicas, localmente e nas áreas adjacentes as regiões desérticas, com a redução 

da 𝑆𝑊 e 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐, e o aumento do 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓. Tais efeitos são esperados, pois a desertificação reduz a 

infiltração diante do grau de compactação do solo exposto, desequilibrando o sistema de águas 

subterrâneas. Portanto, a manutenção dos ecossistemas naturais e agrícolas será prejudicada.   

Palavras-chave: Desertificação. Semiárido. Modelagem hidrológica. SWAT. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Land use in the Seridó river basin is the main factor in the intensification of desertification in 

this region, where desertification interferes with the hydrology of the basin. Among its effects 

on the soil are the low quality and the change in the availability of water resources. The 

objective of this study was to evaluate the impacts of desertification on the hydrology of the 

Seridó river basin via hydrological modeling. The hydrological model used was the SWAT, 

which proved to be an effective tool, as it satisfactorily simulated the seasonality of the monthly 

flow in four tributary sub-basins of the Seridó river, simulating the observed flow variance by 

more than 60%. In the evaluation of the model, it was observed greater skill in flows equal to 

or less than Q5% (maximum flows) and the PBIAS (RMSE) of the simulated flow was ~ 30% 

(8,3 m³.s-1) and 50% (11,8 m³.s-1) for the model calibration and validation periods, respectively. 

To assess desertification, two land use and land cover scenarios were developed for the 

watershed: the control scenario, where the vegetation cover of the basin was that observed in 

1985; and the desertification scenario, where desert areas were included from 1985 to 2019. 

The historic and gradual advance of the desert (+15,39%) altered the annual water balance, 

increasing the total runoff (𝑄𝑡𝑜𝑡) by 6,95%, due to the increase in surface runoff (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓), which 

increased by 12,08%. This change altered the Q5% regime, associated with floods, which were 

increased in the desertification scenario. In average absolute terms, the changes in 𝑄𝑡𝑜𝑡 and 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 were +14 mm.month-1 and +11 mm.month-1 in the wet season, respectively. On the other 

hand, the subsurface runoff (𝑄𝑙𝑎𝑡) decreased by 15,34% in relation to the annual balance, 

although it increased by 1,5 mm.month-1 in the rainy season. The annual evapotranspiration 

(𝐸𝑇) reduced by 4,18%, which corresponded to -5 (-2) mm.month-1 in the rainy season (dry). 

The same impact occurred with soil water content (𝑆𝑊) and percolation (𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐), in which the 

average annual reductions were 3,79% and 1,96%, -45 mm.month-1 and -4 mm.month-1 in the 

rainy season, in order. In spatial terms, 𝐸𝑇 , 𝑆𝑊  and 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐  (𝑄𝑡𝑜𝑡 , 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓  and 𝑄𝑙𝑎𝑡)  were 

significantly reduced (expanded) in the central-west region of the basin. In general, found that 

desertification increases the extremes of Q5% and deteriorates the hydrological conditions, 

locally and in the areas adjacent to the desert regions, with the reduction of 𝑆𝑊 and 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐, and 

the increase of 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓. Such effects are expected, as desertification reduces infiltration due to 

the degree of compaction of the bare soil, unbalancing the groundwater system. Therefore, the 

maintenance of natural and agricultural ecosystems will be harmed. 

Keywords: Desertification. Semiarid. Hydrological modeling. SWAT. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Conforme a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (United 

Nations Conversion to Combat Desertification (UNCCD, 1992) a desertificação pode ser 

definida como a degradação da terra, isto é, perda de fertilidade dos solos, queda de 

produtividade primária e redução da oferta de recursos hídricos em regiões áridas e semiáridas, 

decorrente de vários fatores, incluindo variações climáticas e atividades humanas sobre 

ecossistemas frágeis, cuja capacidade de resiliência é baixa (UNCCD, 1994). O Relatório 

Especial do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de 2019 sobre mudanças 

climáticas e da terra (MIRZABAEV et al., 2019) sinaliza que o alcance e intensidade da 

desertificação aumentaram em algumas áreas secas nas últimas décadas. As terras secas cobrem 

atualmente cerca de 46,2% (± 0,8%) da área terrestre global e abrigam 3 bilhões de pessoas. 

Mirzabaev et al. (2019) apontaram que as projeções climáticas de aumento de 

temperatura e redução da chuva, em conjunto com as mudanças do uso do solo derivadas de 

práticas não sustentáveis, ampliam o processo de desertificação. Com isso, se projeta que os 

riscos da desertificação aumentem devido às mudanças climáticas, uma vez que aumentará a 

população exposta a vários impactos relacionados aos setores de terra, energia e água, por 

exemplo, estresse hídrico, intensidade da seca e degradação do habitat (MIRZABAEV et al., 

2019). 

Seibt et al. (2015) revelaram que 14% da degradação mundial ocorre na América Latina 

e no Caribe. Esta situação é ainda mais grave na Mesoamérica, onde 26% das terras são 

afetadas. Já na América do Sul, afeta 14% das terras. Quatro países da região têm mais de 40% 

de suas terras degradadas e em 14 países a degradação afeta entre 20% e 40% do território 

nacional. Tanto a desertificação como as secas têm altos custos sociais, levando milhões de 

pessoas a se mudarem para as cidades, criando pressão social nas áreas urbanas. Esta é uma das 

fontes de aumento da criminalidade e instabilidade política em muitos países (SANTIBAÑEZ; 

SANTIBÁÑEZ, 2007). 

Cerca de metade da população vulnerável está no Sul da Ásia, seguida pela Ásia Central, 

África Ocidental e Leste Asiático. A desertificação e a mudança climática, tanto 

individualmente quanto em combinação, reduzirão o fornecimento dos serviços do ecossistema 

desértico, bem como a produtividade agrícola e pecuária, e a resiliência das populações de áreas 

secas, restringindo capacidades de se adaptar, e diminuirão a saúde do ecossistema, incluindo 

perdas na biodiversidade. Desta forma, maior acesso aos serviços climáticos, incluindo sistemas 

de alerta precoce em nível local, e expandir o uso de tecnologias de sensoriamento remoto são 
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investimentos de alto retorno para permitir uma adaptação eficaz e respostas de mitigação que 

ajudam a lidar com a desertificação (MIRZABAEV et al., 2019). 

Os efeitos da seca e da desertificação passaram a ser uma preocupação mundial após a 

grande seca na região semiárida, conhecida como Sahel, ao sul do deserto do Sahara (África), 

na qual entre 1968 e 1974 morreram de fome mais de 200 mil pessoas (CHARNEY, 1975). Na 

década de 70, intensificaram-se os grandes movimentos migratórios e intensos processos de 

devastação ambiental começaram a ser detectados em toda a África, onde na década 

subsequente inúmeros autores caracterizaram as relações inadequadas entre o homem e os 

recursos naturais como sendo uma das causas da desertificação (DUTT; HUTCHINSON; 

ANAYA-GARDUÑO, 1981; HEATHCOTE, 1980).  

Contudo, constatou-se, logo em seguida, que tal fenômeno não ocorria exclusivamente 

na África, mas se estendia a todos os outros continentes (com exceção da Antártica), 

principalmente em países com clima árido e semiárido (MOREIRA; TARGINO, 2010). 

Sales (2002) também encontrou relação com o fenômeno El Niño Oscilação Sul 

(ENOS), em que durante os eventos do ENOS a seca ocorre com frequência na Austrália, 

Indonésia, sudeste da Ásia, Nordeste do Brasil (NEB), e partes da África. Paralelo a isso, 

estudos (PAN-BRASIL, 2004; SILVA; TABARELLI; FONSECA, 2004) destacaram que secas 

ocasionais, sazonais, e secas mais severas de longos períodos podem ser causadas ou agravadas 

pela influência humana sobre o meio ambiente. 

O Brasil tem uma variedade de climas que impõe desafios equivalentes ao tamanho do 

país – definidos pela diversidade de solos e altitudes e pelo arco de latitudes, desde o Equador 

até regiões subtropicais. Parte do território brasileiro, o NEB, apresenta um quadro climático 

que é caracterizado pela alternância anual de prolongada estação seca e curta estação úmida, 

isto é, chuvas concentradas em poucos meses que interferem na desertificação. Assim, essa 

região é marcada pela grande irregularidade na variação das precipitações anuais e ocorrência 

de períodos de secas, que afetam toda a população e causa fortes efeitos negativos sobre os 

sistemas de produção dependentes dos recursos da terra (MELO, 2008; MOREIRA; 

TARGINO, 2010).  
Os riscos de desertificação em áreas do NEB também são projetados para aumentar 

devido mudanças climáticas, assim como projeções climáticas mostram aumento da área sob 

condição de estresse hídrico, cobrindo 49% e 54% da região NEB em 2070 e 2100, 

respectivamente, com maior probabilidade de aquecimento acima de 4 °C (MARENGO et al., 

2020; VIEIRA et al., 2020). 
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O clima dessa região é sensível a mudanças extremas de sua cobertura vegetal, 

particularmente à desertificação, onde seus impactos médios regionais levam a um 

enfraquecimento do ciclo hidrológico, com redução da precipitação, evapotranspiração e 

convergência de umidade (OYAMA, 2003). Com relação a redução da oferta de recursos 

hídricos e impactos socioeconômicos foi detectada uma forte relação entre o acesso a recursos 

hídricos e a pobreza na região NEB, e a pobreza limita capacidades adaptativas e recursos 

financeiros. Áreas rurais do NEB têm menor segurança alimentar e aumento da carga de 

doenças (MARENGO et al., 2020; MIRZABAEV et al., 2019). 

A desertificação no Semiárido brasileiro (SAB) também foi mencionada pelo IPCC em 

seu relatório anterior, mas desta vez no capítulo sobre interações terra-clima, onde o documento 

mostrou que 94% do SAB encontra-se suscetível à desertificação (JIA et al., 2019). De modo 

geral, as áreas do SAB atingidas pela desertificação são delineadas em quatro áreas conhecidas 

como núcleos de desertificação, sendo que uma dessas áreas corresponde à região do Seridó 

Potiguar, a qual está inserida na bacia hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, e por sua vez na 

bacia do rio Seridó (SOBRINHO; SAMPAIO, 2002). 

O ecossistema predominante do NEB é a caatinga, que compreende cerca de 63% da 

região, com extensão territorial de aproximadamente 800.000 km2. Apesar da grande extensão, 

este ecossistema é proporcionalmente pouco estudado se comparado com outros ecossistemas 

do Brasil (OLIVEIRA et al., 2006).  Adicionalmente, a degradação dos solos do SAB também 

se deve em razão do desmatamento na caatinga, que vem sendo substituída por terra nua, 

assinalando o avanço da desertificação sobre a região. Cabe destacar a região do Seridó, que 

foi diagnosticada como uma das regiões mais atingidas por esse processo no Brasil, tratando-

se especificamente da problemática da desertificação no Rio Grande do Norte (RN) (MMA, 

2005).  

O desmatamento da caatinga contribui para a desertificação e, nessa região o 

desmatamento se dá principalmente devido à exploração mineral e a fabricação de telhas e 

tijolos (SAMPAIO et al., 2003). Com relação a mineração merece destaque o tungstênio 

(scheelita) da região do Seridó, que foi uma ativa província mineral, tendo sido a principal 

produtora de concentrados desse mineral no país, ao lado de intensa atividade garimpeira, 

principalmente ligada à exploração de minerais de pegmatito (MMA, 2005).  

As áreas degradadas dessa região já apresentam alterações no balanço de energia, com 

implicações no saldo de radiação e fração evaporativa, comparativamente com as áreas 

vegetadas (LIMA, 2017). Assim como, o albedo para as culturas irrigadas tem valores absolutos 
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médios que são 1–3% maiores do que aqueles estimados para a caatinga primitiva (FERREIRA 

et al., 2020). 

Posto que a caatinga ocupa a maior parte da área da bacia do rio Seridó, cumpre ressaltar 

que a população local remove a caatinga seca (catação manual) para queimar e utilizar como 

carvão vegetal e em função da produção de lenha, o bioma vem sofrendo sérios impactos 

ambientais, resultando em significativa redução de recurso florestal, com reflexos 

socioeconômicos (ADESE, 2008; ICMBIO, 2017). Um exemplo é a utilização dos recursos de 

solo para a fabricação de telhas e tijolos no Seridó Potiguar, colocada como uma das principais 

razões da existência do Núcleo de Desertificação na região, núcleo que compreende os estados 

do RN e da Paraíba (PB), um dos mais preocupantes (SAMPAIO et al., 2003).  

Em linhas gerais, a caatinga sofre pressão do agronegócio, dada a ocupação agrícola de 

cultivos em áreas irrigadas, mas predominando a pecuária extensiva e a extração intensa de 

lenha, então, este bioma recebe pressão de atividades econômicas muito incompatíveis com a 

fragilidade da região (GIULIETTI et al., 2004). Com base nisso, o SEBRAE/RN (2012) reforça 

que como matéria-prima, o setor cerâmico utiliza a argila, consumida em grande volume pela 

indústria. As produções de lenha e carvão tem sido decrescente nos últimos anos, com a 

substituição, cada vez maior, de seu uso doméstico pelo gás. Contudo, não há previsão de 

declínio para o uso industrial, visto que depende da presença de indústrias consumidoras. As 

cerâmicas, olarias, padarias e casas de farinha são usuárias tradicionais, e as indústrias de gesso 

e de cimento, usuárias em expansão (GIULIETTI et al., 2004). 

Desta forma, as indústrias ainda utilizam forno com tecnologia antiga devido à extração 

histórica e intensa da matéria prima (lenha e argila), mas como a região não mais sustenta a 

atividade, busca-se tais recursos em outros municípios do estado e, inclusive, na Paraíba, de 

modo que há o avanço radial para outros estados, gerando um custo produtivo (SANTOS, 

2015). Lúcio, Silva e Oliveira (2017) ressaltaram que um dos principais problemas ambientais 

que causam impacto no polo de cerâmica do Seridó é o alto consumo de lenha demandado pelo 

setor, uma vez que degrada a caatinga em duas vertentes, o solo e a vegetação, dada a grande 

quantidade de argila retirada diariamente dos baixios de maneira ilegal e sem critérios de 

manejo da terra, deixando crateras desiguais, imprestáveis para a agricultura. 

Isso é bastante preocupante para a sociedade e o poder público por ser um fator que 

coopera para o desmatamento sistemático da caatinga (SEBRAE/RN, 2013). De outro modo, 

independentemente da existência de planos que visam extinguir, reduzir e/ou restaurar áreas de 

caatinga degradada por essa atividade é provável que a exploração não cesse, dado que a 
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extração de lenha e outros produtos madeireiros têm grande relevância econômica para as 

famílias sertanejas que dela dependem (GIULIETTI et al., 2004). 

A bacia do rio Seridó sofre pressão antrópica desde os primeiros colonizadores, dos 

quais lançavam mão das queimadas, o manejo rudimentar do gado, e as áreas abandonadas de 

antigos campos de algodão (COSTA et al., 2009). Silva (2006) também descreveu que a 

caatinga nativa que cobria toda a região do Seridó, foi ao decorrer do tempo dizimada pela ação 

do fogo e da erosão nos solos desnudos, resultando nos vastos campos de algodão, e nela o 

algodão passou a ser cultivado em áreas de tabuleiros, como também para dar lugar às áreas de 

pastagens para a criação do gado (SILVA, 2006).  

Uma das poucas espécies que teve êxito em regiões semiáridas foi o algodão, que produz 

a fibra mais longa e nobre, o melhor do país, o algodão mocó ou algodão do Seridó é uma 

variedade local adepta ao solo árido, solo drenado, textura arenosa, além de que esse algodoeiro 

arbóreo apresenta relevante resistência às secas e patógenos (AZEVEDO, 2005). 

Outro fator agravante do Seridó e de outras regiões semiáridas é o árduo monitoramento 

da caatinga, uma vez que a desertificação existe, mas não são grandes terras contíguas e ocupam 

diferentes locais do SAB. Enfrentam, ainda, diferentes graus de desertificação, então, é 

exatamente onde o ser humano realizou alguma atividade, de pecuária ou de agricultura, que o 

problema está mais evidente. Logo, se torna complicado a detecção dessas áreas em um sistema 

de satélite com ferramenta SIG (Sistema de Informações Geográficas), e se introduz de maneira 

despercebida, mas o problema é gradual e progressivo (MAIA, 2004).  

Assim, ao longo do tempo, com o estabelecimento das fazendas de gado e o cultivo do 

algodão que foram introduzidos e passaram a ser produzidos na colônia, potencializou-se o 

processo de desertificação com a devastação da caatinga nativa ano após ano. Situação agravada 

no início da década de 1990, com o surgimento de uma série de atividades produtivas, que 

passaram a enxergar na base de recursos naturais uma alternativa de desenvolvimento 

econômico (EVANGELISTA, 2010; GIULIETTI et al., 2004; NIMER, 1980; SALES, 2002).  

Essa região já enfrenta consideráveis desafios em função da demanda crescente pelo uso 

da água; do convívio com a sua hidroclimatologia, que é marcada pela falta de chuvas e 

intermitência dos seus rios; de problemas ambientais (baixa qualidade dos corpos hídricos) e 

de competência administrativa (SOUZA; SILVA; DIAS, 2012). Desta maneira, a desertificação 

altera a hidrologia e, por conseguinte, a hidrologia modifica a disponibilidade e a qualidade 

hídrica da região.  

Portanto, sabendo-se que os processos hidrológicos estão relacionados às características 

dos ecossistemas existentes na bacia hidrográfica, bem como a sua geomorfologia, solo e clima, 
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esses processos podem ser estudados a partir da modelagem hidrológica. Para algumas bacias 

hidrográficas do SAB existem esforços nesse sentido (FELIX; DA PAZ, 2016; MEIRA, 2020; 

MONTENEGRO; RAGAB, 2012, SIQUEIRA et al., 2019), que contribuem para o 

entendimento de parte da hidrologia da região, mas que não contemplam uma avaliação 

completa dos fluxos hidrológicos na bacia do rio Seridó utilizando o modelo hidrológico SWAT 

(Soil Water Assessment Tool). Nesse contexto, o avanço da desertificação na região do Seridó 

é eminente e os efeitos na hidrologia são desconhecidos. 
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2. OBJETIVO 

 

O principal objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da desertificação nos processos 

hidrológicos da bacia hidrográfica do rio Seridó a partir de simulações hidrológicas com uso do 

modelo hidrológico SWAT. Cenários de mudança de uso do solo considerando a expansão da 

desertificação são desenvolvidos para quantificação dos impactos na hidrologia da bacia. 

São metas específicas desta pesquisa: 

• Construir os cenários de uso da terra para os casos de cobertura vegetal recente e de 

desertificação; 

• Prescrever os parâmetros biofísicos para as coberturas predominantes na bacia 

(caatinga, pastagem e deserto); 

• Prescrever os parâmetros físicos do solo para o cenário de desertificação; 

• Calibrar e validar a vazão simulada para o cenário de vegetação natural; 

• Avaliar os efeitos da desertificação nos fluxos hidrológicos, no balanço hídrico e na 

disponibilidade hídrica. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Este capítulo exprime pesquisas clássicas e recentes relativas à compreensão do 

processo de desertificação desde o nível global à demarcação da problemática na bacia 

hidrográfica do rio Seridó. Ainda no referencial teórico, foram discorridos tópicos alusivos aos 

impactos desse fenômeno no clima e no balanço de energia, assim como os avanços da 

desertificação no NEB, e mudanças no uso e cobertura da terra, e a proposição da modelagem 

hidrológica como ferramenta capaz de representar os efeitos desse processo. 

3.1 Desertificação 

3.1.1 Fundamentação teórica 

A UNCCD (1994) limita a ocorrência da desertificação às áreas que se situam nas zonas 

áridas, semiáridas e subúmidas secas. A desertificação tem sido representada como a mancha 

irreversível do deserto, e agora acredita-se que resulta principalmente da degradação de 

ecossistemas áridos em grande parte devido a fatores induzidos pelo homem, juntamente com 

oscilações climáticas naturais e ciclos de seca (TCHAKERIAN, 2015). Com isso, a 

multiplicidade e complexidade dos processos de desertificação dificultam a sua quantificação. 

Os pontos críticos de desertificação, identificados por um declínio na produtividade da 

vegetação entre os anos 1980 e 2000, se estendeu a cerca de 9,2% das terras secas (± 0,5%), 

afetando cerca de 500 (± 120) milhões de pessoas em 2015 (MIRZABAEV et al., 2019). 

Dessa forma, a desertificação é um fenômeno global, como é o caso do norte da China, 

onde foram encontradas regiões com sensibilidade moderada à desertificação, que juntas 

somam 61.93% da região (XU; YOU; XIA, 2019). No Planalto do Tibet foi mostrado que a 

desertificação cobriu 392.914 km² (15.1% da área) em 2015, além disso, a desertificação no 

Planalto do Tibet expandiu de 1977 a 2000, e então começou a reverter; atividades humanas 

irracionais foi o fator dominante responsável pela expansão da desertificação anterior a 2000 

(ZHANG et al., 2018). 

Os processos de degradação do solo e da água, levando à desertificação, estão 

fortemente ligados a mudanças desfavoráveis nos processos hidrológicos responsáveis pelo 

balanço hídrico do solo e pelo regime de umidade do solo. A hidrologia é afetada pelas 

condições e variações do clima e pelas mudanças no uso e gestão dos recursos do solo e da 

água. Então, abordagens hidrológicas, como a descrição de mudanças de uso do solo 

representada por modelos hidrológicos, são capazes de simular cenários que ocorrem na bacia 

ou que possam vir a acontecer, por processos naturais ou desencadeados pela intervenção 
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humana (BAYER; COLLISCHONN, 2013). Desse jeito, este exemplo de abordagem é 

essencial para identificar e avaliar as causas e processos da desertificação.  

A avaliação dos processos hidrológicos, sob diferentes cenários de mudança do clima, 

propriedades do solo e uso e gestão da terra, com modelos de simulação flexíveis com base 

nesses processos, podem ajudar a prever e identificar as causas biofísicas da desertificação 

local, níveis nacional e regional, com potencial aplicação na região do Mediterrâneo (SENTÍS, 

2006). 

Sharma (1998) estabeleceu que os sinais e severidade da desertificação podem ser 

determinados por meio de indicadores hidrológicos como redução da área dos corpos d'água, 

aumento do escoamento e, por consequência, diminuição da infiltração da água da chuva, 

erosão e processo de sedimentação acelerada do solo e recursos hídricos subterrâneos 

deteriorados. Estudos de caso conduzidos na zona árida da Índia mostram que as interações de 

humanos, terra e água causaram desertificação em vastas áreas (SHARMA, 1998). 

O quinto Relatório de Avaliação do IPCC de 2014 sobre mudanças climáticas endereçou 

questões sob desertificação na América Latina, com um olhar mais atento ao México, em que 

a intensa desertificação no México devido a fatores não climáticos compromete ainda mais a 

produtividade (IPCC, 2014). 

Mesmo no clima atual, as áreas de cerrado da América do Sul estão enfrentando grave 

escassez de água e riscos elevados de desertificação devido a secas extremas. Contudo, a 

atuação restrita do fator climático não é capaz de explicar a severidade dos déficits hídricos, 

como foi comprovado para a seca extrema de 2016 para uma parte substancial das regiões da 

Amazônia e Nordeste, onde se verificou que a temperaturas da superfície do mar (TSM) mais 

quentes do que o normal no Pacífico Tropical (incluindo eventos de ENOS) e no Atlântico 

foram importantes na ocorrência desse fenômeno, mas houve a contribuição potencial de fatores 

não oceânicos, por exemplo, mudança na cobertura da terra e aquecimento induzido por CO2 

para a seca de 2016 (ERFANIAN; WANG; FOMENKO, 2017). 

Apenas no Brasil, 100 milhões de hectares já enfrentam processos de desertificação, 

incluindo as regiões semiáridas e subúmidas secas, onde estudos recentes têm mostrado que a 

intensificação da degradação do solo e da desertificação acontecem não só no semiárido 

nordestino, mas também no cerrado brasileiro (CUNHA et al., 2019a; MAGRIN et al., 2007).  

As regiões semiáridas brasileiras são caracterizadas pela escassez de água, 

vulnerabilidade à desertificação e variabilidade climática. A investigação dos processos 

hidrológicos nesta região é de grande interesse, não apenas para as estratégias de planejamento 
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hídrico, mas também para abordar o possível impacto das futuras mudanças climáticas e do uso 

da terra sobre os recursos hídricos (MONTENEGRO; RAGAB, 2010). 

Com isso, revelou-se preocupação com o fortalecimento das atividades produtivas no 

NEB frente às questões ambientais, as mudanças no uso da terra e a produção de biomassa em 

ambientes semiáridos, onde o processo de desertificação ocasiona risco de seca maior que 60%, 

tomando-se por base o período entre 1970 e 1990 (ANGELOTTI; SÁ; MELO, 2009; SÁ et al., 

2010). Diante disso, a desertificação e as mudanças climáticas no SAB são problemas 

interligados de dimensões globais e que devem ser discutidos conjuntamente, a fim de obter 

soluções de mitigação e adaptação para ambos (LIMA; CAVALCANTE; PEREZ-MARIN, 

2011).  

Em termos do NEB, a classificação de susceptibilidade à desertificação pode se dá, por 

exemplo, em função do Índice de Aridez (Tabela 3.1.1.1), técnica amplamente usada em vários 

estudos na identificação de áreas susceptíveis à desertificação (ASD) (LOPES; LEAL, 2015; 

SILVA; MELO; GALVINCIO, 2011). 

 

Tabela 3.1.1.1: Classificação de Susceptibilidade à Desertificação, em função do Índice de 

Aridez. 

ÍNDICE DE ARIDEZ SUSCEPTIBILIDADE À DESERTIFICAÇÃO 

0,05 a 0,20 Muito Alta 

0,21 a 0,50 Alta 

0,51 a 0,65 Moderada 

Fonte: Matallo Júnior (2001, apud PAN-Brasil, 2004). 

 

No âmbito da produção potiguar, realizou-se uma avaliação que teve como aporte o 

Plano Nacional de Combate à Desertificação – PNCD (1995), no qual o território potiguar foi 

considerado sob a ótica da ocorrência e da intensidade do processo de desertificação. As ASD 

ao fenômeno foram classificadas segundo o grau de susceptibilidade, em áreas com intensidade 

muito grave, grave e moderada. As informações apresentadas permitem inferir que, 

possivelmente no início dos anos de 1990, a desertificação já tinha afetado 72.5% do território 

estadual, em níveis de intensidade variados e sinalizavam para estatísticas preocupantes, 

principalmente, em função da representatividade que assumia as áreas com estágios de 

ocorrência do fenômeno classificados como grave e muito grave (MOREIRA; TARGINO, 

2010).  

O Núcleo de Desertificação do Seridó (NDS) ocupa 4.094 km² do território do RN e 

cerca de 85% da população se concentra nas áreas urbanas dos sete municípios que o compõem: 

Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó e Parelhas 
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(Figura 3.1.1.1) (SEMARH, 2010). Esses municípios constituem, com exceção de Equador, o 

Polo Cerâmico do Seridó. A estrutura socioeconômica dos municípios que integram a bacia do 

rio Seridó baseava-se, geralmente, nas atividades relacionadas à pecuária, algodão e extração 

mineral, mas com o declínio da exploração do algodão nas décadas de 1980 e 1990, houve uma 

expansão da indústria de cerâmica da região como alternativa de atividade produtiva (SEMARH, 

2005).  

A indústria de cerâmica vermelha que depende da exploração de argila, água e madeira 

(ADESE, 2008), aliada ao uso e manejo inadequado da agricultura, pecuária e cotonicultura, 

cooperaram nas últimas décadas em um quadro de degradação do solo nessas localidades 

(ARAÚJO; SOUZA, 2017), contribuindo para a intensificação do processo de desertificação. 

Em alguns setores, as condições de desertificação já se encontram praticamente irreversíveis, 

com solos fortemente erodidos em face dos sistemas de manejo rudimentar que têm sido 

praticados na agropecuária, da deficiente condição de proteção da vegetação e da exposição a 

condições climáticas agressivas (PAN-BRASIL, 2004). 

Figura 3.1.1.1: Mapa do Núcleo de Desertificação do Seridó. 

 

Fonte: ANA (2014).  

 

 Sobre a área e a população do NDS no RN, a partir da regionalização adotada (PAN-

BRASIL, 2004), delinearam a extensão territorial e a abrangência demográfica do fenômeno 

(Tabela 3.1.1.2). 
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Tabela 3.1.1.2: NDS no estado do RN em 2005. 

MUNICÍPIOS ÁREA (km²) POPULAÇÃO 

 Total % Urbana Rural Total % 

Acari  608,565 1,2 8.841 2.348 11.189 0,4 

Caicó 1.228,574 2,3 50.624 6.378 57.002 2,1 

Carnaúba dos Dantas 245,648 0,5 5.035 1.537 6.572 0,2 

Currais Novos 864,341 1,6 35.529 5.262 40.791 1,5 

Equador 264,983 0,5 4.324 1.340 5.664 0,2 

Jardim do Seridó 368,643 0,7 9.297 2.744 12.041 0,4 

Parelhas 513,052 1,0 15.606 3.713 19.319 0,7 

Núcleo de Desertificação 4.093,806 7,8 129.256 23.322 152.578 5,5 

Estado (total) 52.796,791 100 2.036.673 740.109 2.776.782 100 

Fonte: IBGE (2002). 

 

2.1.2 Impactos no clima 

O avanço da desertificação intensifica as mudanças climáticas e vice-versa, isso 

acontece dada a ação combinada de diversos processos, como alterações na vegetação, 

partículas de areia e poeira e gases de efeito estufa (GEE). A ampliação das áreas nas quais a 

secura domina a troca de CO2 aumentou 6% entre 1948 e 2012 e projeta-se que aumente no 

mínimo mais 8% até 2050 se o crescimento permanecer na mesma taxa (MIRZABAEV et al., 

2019).  

A desertificação também se inclina a aumentar o albedo, reduzindo a energia disponível 

na superfície terrestre e as temperaturas superficiais associadas, gerando um feedback negativo 

sobre as mudanças climáticas. Por intermédio da sua repercussão na cobertura vegetal e nos 

solos, a desertificação modifica a absorção e liberação de GEE relacionados, posto que 

ecossistemas desérticos têm potencial de ser um relevante dispersante global de carbono, de 

acordo com a quantidade de água no solo. A supressão de vegetação e o ressecamento da 

cobertura do solo em função da desertificação estende a periodicidade de tempestades de poeira 

(MIRZABAEV et al., 2019). 

Sud e Fennessy (1982, 1984) descobriram que a desertificação no NEB ocasiona 

mudança no albedo devido à condição de solo exposto, e redução significativa na 

evapotranspiração, o que por sua vez diminuiria consideravelmente a precipitação. Por outro 

lado, foi encontrado que uma mudança na vegetação semiárida do NEB afetaria levemente a 

precipitação anual regional (DIRMEYER; SHUKLA, 1996). 

Oyama e Nobre (2004) avaliaram os impactos climáticos causados pela desertificação 

em grande escala no NEB usando um Modelo de Circulação Geral da Atmosfera (MCGA) 

configurado para executar dois experimentos: o NEB coberto por sua vegetação natural 
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(controle), e a vegetação do NEB alterada para solo nu (desertificação), encontraram redução 

da radiação líquida de superfície em decorrência do aumento expressivo do albedo, aumento do 

aquecimento adiabático relacionado às anomalias de subsidência confinadas nos níveis 

atmosféricos mais baixos (alcançando magnitude máxima entre 850 e 700 hPa), e um padrão 

do tipo dipolo meridional na anomalia de divergência atmosférica em médios níveis (700 hPa) 

na estação chuvosa (março-maio) do SAB. Assim, reparou-se uma ação combinada de 

processos, sensibilidade do clima da região e possíveis consequências climáticas da 

desertificação (OYAMA; NOBRE, 2004).  

Enquanto Souza e Oyama (2011) avaliaram os impactos climáticos produzidos pela 

desertificação abordou o avanço do fenômeno de maneira gradual usando o modelo atmosférico 

regional MM5 (Penn State University/National Center for Atmospheric Research Mesoscale 

Model), onde as simulações de desertificação foram agrupadas em: total, parcial e aleatória. 

Nesse constataram persistência de sensibilidade do clima do NEB a mudanças intensas de 

cobertura da terra, assim como identificaram maiores impactos seguidos pela expansão para o 

sul, redução quase linear da precipitação com a extensão das áreas desertificadas, e um padrão 

dipolo de precipitação, o qual pode ser considerado como um novo elemento fundamental para 

realizar projeções sobre o clima futuro da região (SOUZA; OYAMA, 2011). 

 

2.1.3 Padrão de resposta da superfície 

Onze fatores que influenciam a desertificação, entre eles: pedologia, geologia, 

geomorfologia, dados de relevo, uso do solo e alteração da cobertura do solo, índice de aridez, 

densidade do gado, densidade populacional rural, densidade de focos de incêndio, índice de 

desenvolvimento humano, e unidades de conservação, foram simulados para dois anos 

distintos, 2000 e 2010. De modo que cada indicador foi ponderado com um determinado valor 

que sugere as melhores e piores condições, com a finalidade de representar classes que 

permitem identificar as ASD no NEB. Com base nisso, Vieira et al. (2015) obteve indícios que 

94% desta região está sob susceptibilidade moderada a alta à desertificação, sendo que as áreas 

que mostraram-se susceptíveis à desertificação do solo aumentaram aproximadamente em 4.6% 

(83.4 km²) de 2000 a 2010. 

Nesse sentido, parâmetros de vegetação de sensoriamento remoto, como o Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI, do inglês Normalized Difference Vegetation 

Index), são amplamente utilizados no monitoramento e previsão de padrões de vegetação em 

regiões sob risco de desertificação, em razão do comportamento da cobertura vegetal e condição 
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do solo evidenciada por esse índice nas áreas degradas, dar subsídio que serve para investigar 

os processos de degradação ambiental (CUNHA et al., 2019b; LOPES et al., 2010; MUTTI et 

al., 2020).   

Recorrendo à avaliação de tendências de desertificação no NEB por meio do 

mapeamento de imagens de NDVI entre 2000 e 2016 com resolução de 250 metros (m), e 

estimar o grau de degradação baseado no desenvolvimento de um índice de degradação que 

utiliza a frequência e a persistência de solo nu para caracterizar a intensidade e extensão de 

degradação/desertificação, para monitorar áreas de solo exposto (TOMASELLA et al., 2018). 

De maneira geral, autores apuraram o aumento de áreas degradadas durante o período 

2000-2016 em algumas localidades, sendo possível observar que as áreas com alta e muito alta 

degradação concentram-se no centro do NEB, o que coincide com as áreas prioritárias para o 

combate à desertificação. Áreas prioritárias de desertificação localizadas a oeste e sul da área 

de estudo que apresentam poucos sinais de degradação, com exceção do Núcleo de 

Desertificação de Gilbués no estado do Piauí, uma área degradada bastante conhecida. Além da 

aceleração do processo de expansão da desertificação que afeta o NEB desde 2011, com 

episódios de secas constantes e severas (TOMASELLA et al., 2018). 

Lima et al. (2020) perceberam um declínio progressivo de NDVI entre 2014 e 2017. 

Com essa declinação, é destacado um alerta de impactos ambientais, como erosão superficial e 

desertificação. 

 

2.1.4 Alterações no balanço de energia 

 Destaque que, embora os índices de vegetação sejam rotineiramente usados para 

monitorar atributos e funções do ecossistema, como cobertura vegetal e produtividade primária, 

o albedo de superfície medido por sensoriamento remoto pode ser usado para avaliar o estado 

do ecossistema em terras áridas. O albedo de superfície é mais sensível a mudanças na 

biomassa; tem sido usado para monitorar mudanças em ecossistemas de terras secas, porque o 

albedo de superfície aumenta conforme os solos se tornam mais expostos à luz solar direta, que 

é o primeiro resultado do processo de desmatamento da cobertura da terra na superfície 

terrestre. O albedo de superfície também é relatado como sendo sensível a variações fenológicas 

sazonais, que são causadas principalmente pela variabilidade climática em florestas secas 

(CUNHA et al., 2020).  

 A mudança na cobertura do solo provoca alterações no balanço de energia à superfície. 

Com o intuito de denotar áreas sob riscos de degradação e os impactos em algumas variáveis 
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biofísicas, um estudo foi realizado para o Seridó Potiguar usando imagens do satélite Landsat 

5 Thematic Mapper (TM) sob a condição de céu claro processadas junto a um algoritmo híbrido 

(LIMA, 2017).  

 Comparativamente com áreas vegetadas foi observado que o processo de desertificação 

oriundo do mau uso da terra e das condições climáticas da região está causando a existência de 

diferenças entre os valores médios das constituintes do balanço de energia, dentre as quais a 

fração evaporativa tende a zero, e a superfície entra em estresse hídrico elevado, e o saldo de 

radiação reduz em razão do aumento do albedo, que diminui a quantidade de energia disponível 

à superfície, pois reflete grande porção da radiação incidente (LIMA, 2017; MIRZABAEV et 

al., 2019; OYAMA; NOBRE, 2004). Em vista disso, nota-se que o aumento do albedo, e a 

subsequente redução da radiação líquida em superfície, contribui para que a desertificação não 

seja ainda mais grave. 

 Como a caatinga é uma floresta sazonalmente seca não há uma variação acentuada entre 

os valores médios do albedo nas estações úmida e seca, exceto quando se trata de um contraste 

na paisagem da vegetação de caatinga entre o período úmido e seco (Figura 3.1.4.1) (COSTA 

et al., 2002; ICMBIO, 2017), conforme foi determinado por meio de torres 

micrometeorológicas para os anos de 2013 e 2014, respectivamente, em Campina Grande, 

Paraíba (Tabela 3.1.4.1) (BORGES et al., 2020). O albedo é maior na estação chuvosa, devido 

a curta estação úmida na região, que compreende o quadrimestre entre fevereiro e maio (Tabela 

3.1.4.1) (SOUZA; SANTOS E SILVA; BEZERRA, 2021). 

 

Tabela 3.1.4.1: Média do albedo de áreas de caatinga densa (CD) e esparsa (CE), nas estações 

chuvosa e seca de 2013 e 2014 em Campina Grande, Paraíba, Brasil. 

CD   CE  

Chuvosa         Seca  Chuvosa           Seca 

0.12 0.105  0.195 0.19 

Fonte: Adaptado de Borges et al. (2020). 

 

Figura 3.1.4.1: Caatinga na estação (a) chuvosa e (b) seca. 

 

 

   

 

  

 

(a) (b) 
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Fonte: ICMBio (2017).  

 

 A média anual do albedo de superfície explica de maneira mais adequada o efeito do 

período seco sob o solo do que a média sazonal. Isso foi evidenciado para diferentes coberturas 

vegetais em um ano seco e chuvoso em uma bacia hidrográfica semiárida do sertão 

pernambucano, onde é possível notar distinção entre o albedo das coberturas apenas no ano 

seco, que em escala anual a pastagem indica albedo ligeiramente superior ao calculado para 

áreas de caatinga (Tabela 3.1.4.2) (SANTOS et al., 2017). 

 

Tabela 3.1.4.2: Valores médios do albedo para áreas de caatinga e pastagem em um ano seco 

(1990) e chuvoso (2009) na Bacia do Rio Brígida. 

Caatinga    Pastagem   

Ano seco  Ano chuvoso  Ano seco  Ano chuvoso 

0.12  0.11  0.16  0.11 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2017). 

 

 Em referência aos valores mensais do albedo de superfície em áreas de caatinga (CD e 

CE) e pastagem, foi constatado que valores correspondentes ao albedo de áreas de pastagem 

mantem-se maior em relação ao albedo estimado para a caatinga, tanto para floresta densa como 

esparsa, porém, o albedo relativo à caatinga esparsa é mais próximo daquele procedente de 

pastagem, e os valores máximos se concentram no período seco da região (Tabela 3.1.4.3) 

(BORGES et al., 2020; FERREIRA et al., 2020; MARIANO et al., 2018; SANTOS et al., 2017). 

  

Tabela 3.1.4.3: Média mensal do albedo para áreas de caatinga (CD e CE) e de pastagem no 

NEB. 

Meses Cobertura do Solo 

 Caatinga Pastagem 

 CD CE  

Jan 0.11 0.19 0.26 

Fev 0.10 0.19 0.27 

Mar 0.11 0.19 0.25 

Abr 0.10 0.20 0.26 

Mai 0.10 0.20 0.28 

Jun 0.12  0.18 0.29 

Jul 0.11 0.16 0.30 

Ago 0.13 0.17 0.21 

Set 0.11 0.19 0.27 

Out 0.11 0.19 0.28 

Nov 0.11 0.19 0.29 

Dez 0.12 0.19 0.27 
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Fonte: Adaptado de Borges et al. (2020), Ferreira et al. (2020), Mariano et al. (2018) e Santos 

et al. (2017). 

 

 A introdução de parâmetros biofísicos, como a Fração de Cobertura Vegetal (FCV) e o 

Índice de Área Foliar (IAF) derivados do sensor MODIS (MODerate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) no modelo de superfície SSiB (Simplified Simple Biosphere Model), resulta 

em mudanças sazonais importantes nas simulações dos fluxos turbulentos na superfície em área 

de caatinga, especialmente, no que se refere ao fluxo de calor sensível (𝐻), que é representado 

com menor desvio médio quadrático (do inglês Mean Squared Error – MSE) em grande parte 

do ano, com exceção apenas do mês de janeiro. Enquanto o fluxo de calor latente (𝐿𝐸) simulado 

obteve comportamento inverso, ou seja, foi reproduzido adequadamente somente no mês de 

julho (período seco).  

 Desta forma, apesar da caatinga revelar aspecto sazonal seco, os “novos” parâmetros 

aprimoram a representação da variabilidade sazonal do bioma caatinga, o que ratifica a 

importância de considerar a sazonalidade dos parâmetros biofísicos da vegetação em 

simulações para o NEB, como aquelas que visam elencar os efeitos de áreas degradadas nas 

variáveis do balanço de energia à superfície a partir da inserção de valores empíricos desses 

parâmetros (CUNHA et al., 2009). 

 De maneira correlata, um estudo pioneiro no entendimento da física da interface 

superfície-atmosfera da terra no ecossistema da caatinga, com o propósito de avaliar a 

capacidade do modelo IBIS (Integrated Biosphere Simulator) de representar as interações 

biofísicas neste importante ecossistema, percebeu que o conjunto de parâmetros da vegetação 

calibrados produz uma diferença considerável no balanço de energia em comparação aos 

valores padrões dos parâmetros (default). Em geral, o modelo IBIS é capaz de simular a partição 

de energia disponível em fluxos de calor latente e sensível quando os parâmetros calibrados são 

usados (CUNHA et al., 2013). 

 

2.1.5 Mudanças no uso e cobertura da terra 

 A terra e o clima interagem de maneiras complexas por meio de mudanças nas forçantes 

e múltiplos feedbacks biofísicos e biogeoquímicos em diferentes escalas espaciais e temporais. 

Como a agricultura, silvicultura e outros usos da terra (do inglês Agriculture, Forests and Other 

Land Use – AFOLU), que são uma fonte líquida significativa de emissões de GEE, contribuindo 

com cerca de 23% das emissões antropogênicas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O) combinados como equivalentes de CO2 em 2007–2016. A terra é uma fonte 
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líquida de CH4, responsável por 44% das emissões antropogênicas de CH4 para o período de 

2006-2017. A pausa no aumento das concentrações atmosféricas de CH4 entre 2000 e 2006 e o 

subsequente aumento renovado parecem estar parcialmente associados ao uso da terra e às 

mudanças no uso da terra (JIA et al., 2019). 

 As pastagens são responsáveis por mais de um terço das emissões antropogênicas totais 

de N2O ou mais da metade das emissões agrícolas. As emissões são principalmente da América 

do Norte, Europa, Leste Asiático e Sul da Ásia, mas os pontos críticos estão mudando da Europa 

para o Sul da Ásia. Variações da cobertura da terra causadas pelo mau uso humano ou mudanças 

do clima, por sua vez, influencia o clima regional e global. Em caráter global, isso é movido 

por oscilações nas emissões terrestres de CO2, CH4 e N2O, bem como por mudanças no albedo 

da superfície da terra. Todas modificações locais na cobertura da terra que redistribuam energia 

e vapor de água dentro da superfície e da atmosfera intervêm no clima regional (JIA et al., 

2019). 

 De maneira análoga, as condições do solo seco proporcionam a ocorrência das ondas de 

calor no verão, em virtude da evapotranspiração reduzida e do incremento do calor sensível. 

Em comparação, as condições de solo úmido, são capazes de neutralizar eventos extremos de 

calor mediante o aumento da evapotranspiração e diminuição do calor sensível. À vista disso, 

as secas podem ser reforçadas pelo mau uso da terra (JIA et al., 2019).  

 Além disso, de acordo com estudos baseados em modelos, mudanças na cobertura do 

solo local ou água disponível para irrigação afetarão o clima em algumas regiões. Um exemplo 

disso é relatado por Jia et al. (2019), em que a redistribuição local de água e energia depois das 

alterações na cobertura perturba os gradientes horizontais e verticais de temperatura, pressão e 

umidade, mudando assim os ventos regionais e, de modo consequente, umidade e temperatura 

de advecção e convecção e, sequentemente, precipitação. 

Desta forma, Cunha et al. (2015a) avaliaram os impactos de mudanças no uso e 

cobertura da terra no clima do SAB, onde usaram o MCGA do CPTEC/INPE (Centro de 

Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o IBIS 

(Integrated Biosphere Simulator) com dados da reanálise ERA-40 (European Centre for 

Medium Range Weather Forecasts Reanalysis) com resolução de 1.250º e climatologia da TSM 

do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) com 1°.  

Constatou-se a diminuição na média de chuva durante a estação seca, bem como foi 

encontrado um padrão dipolo meridional, sendo que a temperatura próxima à superfície 

aumentou (reduziu) nas áreas do norte (sul) do SAB. E os resultados também apontaram que as 
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mudanças na cobertura e no uso da terra levaram a alterações nas componentes do balanço de 

energia à superfície e do balanço de carbono (CUNHA et al., 2015a). 

As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas 

influenciam o seu comportamento hidrológico. Essas alterações produzem os mais variados 

impactos sobre o meio ambiente e a disponibilidade dos recursos hídricos. Então, com a 

finalidade de descrever os principais impactos provenientes do uso do solo sobre a hidrologia, 

estudos experimentais mostram claramente que existe aumento do escoamento médio com o 

desmatamento em pequenas bacias hidrográficas rurais (SHARMA, 1998; TUCCI; CLARKE, 

1997). E evidências observacionais de mudanças no ciclo hidrológico devido à mudança no uso 

do solo também mostraram reduções na vazão para uma grande sub-bacia, a bacia do rio 

Tocantins (MAGRIN et al., 2007). 

Por esse motivo, um modelo em escala de bacia hidrológica distribuída DiCaSM (do 

inglês Distributed Catchment Scale Model) aplicado de 2000 a 2008 para simular processos 

hidrológicos em uma pequena bacia hidrográfica representativa da região semiárida do nordeste 

brasileiro, e também para investigar o impacto das mudanças climáticas e de uso da terra, previu 

uma redução de 35%, 68% e 77% na recarga de água subterrânea, e de 34%, 65% e 72%, no 

fluxo de água, para os períodos de tempo 2010-2039, 2040-2069 e 2070-2099, respectivamente, 

poderia ocorrer para um cenário de clima futuro seco. Essas reduções produziriam um forte 

impacto sobre a disponibilidade de água na região (MONTENEGRO; RAGAB, 2010). 

 

2.2 Modelagem hidrológica 

A hidrologia trata dos fenômenos naturais complexos encontrados no ciclo hidrológico. 

Os processos, como a precipitação, evaporação, infiltração e o escoamento em rios, dependem 

de muitos fatores, que dificulta a análise quantitativa e qualitativa deles. O modelo é a 

representação de algum objeto ou sistema, em uma forma de fácil acesso e uso, com o objetivo 

de entendê-lo e buscar suas respostas para diferentes entradas. Quanto mais complexos os 

sistemas, mais desafiadores e necessários são os modelos.  

Um sistema, como a bacia hidrográfica, não é dimensionado, mas é resultado de 

processos naturais. Deve procurar se adaptar aos seus condicionantes, buscando entender o 

comportamento da bacia, para poder utilizar seus recursos, protegendo suas diferentes 

características. Os sistemas naturais têm a necessidade de monitorar o seu comportamento, para 

que seja possível prever a sua resposta a diferentes ações como precipitações extremas, 

modificações do uso do solo, estiagens, entre outras (TUCCI, 2005). 
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O modelo hidrológico é uma das ferramentas que a ciência desenvolveu, para melhor 

entender e representar o comportamento da bacia hidrográfica e prever condições diferentes das 

observadas. No entanto, a simulação hidrológica é limitada pela heterogeneidade física da bacia 

e dos processos envolvidos, o que tem propiciado o desenvolvimento de muitos modelos que 

se diferenciam em função dos dados utilizados, discretização, das prioridades da representação 

dos processos e dos objetivos a serem alcançados. O modelo por si só não é um objetivo, mas 

uma ferramenta para atingir um objetivo (TUCCI, 2005). 

Com o advento do computador, aprimoramento e experimentação de técnicas numéricas 

e estatísticas, houve desenvolvimento acelerado de modelos ditos semiconceituais (na época 

ditos conceituais) de transformação Chuva-Vazão. Exemplos mais conhecidos dos primeiros 

modelos foram o SSARR (do inglês Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation) 

(ROCKWOOD, 1958) e Stanford Watershed Model IV (CRAWFORD; LINSLEY, 1966). Em 

paralelo com os modelos semiconceituais, desenvolveram-se os modelos empírico, que 

representam os processos hidrológicos sem levar em consideração os processos físicos de seu 

comportamento.  

Os primeiros modelos empíricos eram gráficos, como o método coaxial (LINSLEY; 

KOHLER; PAULHUS, 1949). O ajuste do hidrograma unitário por mínimos quadrados é um 

exemplo de metodologia ainda muito utilizada (TVA, 1961). Nas últimas décadas os modelos 

hidrológicos se desenvolveram em dois sentidos: (a) modelos para grandes bacias, que tratam 

de forma empírica a distribuição dos parâmetros em áreas de grande magnitude; (b) modelos 

de pequenas bacias, que buscam representar com maior precisão, e de forma distribuída, os 

processos hidrológicos, pois permitem analisar com melhor embasamento a modificação das 

características da bacia, o que não é possível de realizar com os demais modelos mencionados 

(TUCCI, 2005). 

O uso de modelos nas diferentes fases do gerenciamento dos recursos hídricos e para os 

mais variados projetos é hoje uma prática corrente e indispensável. O desenvolvimento de uma 

sociedade normalmente envolve: desenvolvimento urbano, transporte, energia, produção 

agrícola e controle dos impactos das calamidades (TUCCI, 2005). 

Posto isto, o uso de modelos hidrológicos para descrever as mudanças de uso da terra 

tem se tornado essencial, com respeito o estudo de grandes bacias (BAYER; COLLISCHONN, 

2013). Concomitantemente, os efeitos das alterações de uso da terra na hidrologia das bacias 

hidrográficas têm sido, ao longo dos anos, amplamente discutidos para pequenas bacias 

experimentais (TUCCI; CLARKE, 1997). Outros resultados se depararam com uma simulação 

que, apesar de não ser otimizante proporciona meios para o tratamento detalhado do 
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comportamento de sistemas de recursos hídricos, sendo possível avaliar com maior precisão e 

prever a resposta esperada quando algumas variáveis são modificadas (MAUAD et al., 2003).   

Fundamentado na vazão de longo prazo em resposta às mudanças de uso da terra, 

estudiosos esclareceram que o modelo distribuído para grandes bacias (MGB-IPH) reproduz 

satisfatoriamente processos hidrológicos em grandes bacias (BAYER; COLLISCHONN, 

2013). Em contrapartida, negligencia processos importantes que acontecem na escala de bacias 

de micro a mesoescala, os quais permitem quantificar os serviços ecossistêmicos, dada a 

limitação do MGB-IPH em termos da escala dos processos físicos representados na bacia, o 

que não se verifica em outros modelos distribuídos, como o SWAT, que abrange ambas as 

escalas de bacia, embasando a escolha da metodologia proposta descrita na seção a seguir. 

  
2.2.1 Calibração do modelo  

 Os modelos hidrológicos, quando aplicados a uma bacia, necessitam determinar os 

valores de seus parâmetros. Isso ocorre mediante a calibração do modelo, cujo processo é a 

busca do valor de uma variável ou de n variáveis, que proporcionem a melhor solução para uma 

função dependente destas variáveis, ou seja, é uma metodologia utilizada para definir o valor 

ótimo de um dado parâmetro, assim, é um valor que sendo prescrito irá simular melhor a vazão 

do que o valor prescrito anteriormente no modelo (TUCCI, 2005). 

 Não obstante, os componentes do modelo são descrições agregadas de processos 

hidrológicos do mundo real. Uma consequência disso, é que os parâmetros do modelo muitas 

vezes não representam entidades diretamente mensuráveis, mas devem ser estimados usando 

medições da resposta do sistema por meio do processo de calibração do modelo. O objetivo do 

processo de calibração é obter um modelo com as seguintes características: (i) o comportamento 

de entrada-estado-saída do modelo consistente com as medições do comportamento de 

captação, (ii) previsões precisas (ou seja, viés insignificante e incerteza relativamente pequena), 

e (iii) estrutura e comportamento consistente com a compreensão hidrológica da realidade 

(GUPTA; BEVEN; WAGENER, 2005).  

 Gupta, Beven e Wagener (2005) também descreveram o desenvolvimento histórico que 

leva às visões atuais sobre a calibração do modelo e os algoritmos e técnicas que foram 

desenvolvidos para estimar parâmetros, permitindo assim que o modelo imite o comportamento 

do sistema hidrológico. A utilidade de um modelo hidrológico depende de quão bem o modelo 

é calibrado. Portanto, o procedimento de calibração deve ser conduzido com cuidado para 

maximizar a confiabilidade do modelo (GUPTA; SOROOSHIAN; YAPO, 1999). 
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 Na otimização dos modelos hidrológicos uma das partes fundamentais é o 

estabelecimento da função objetivo. Normalmente, não é possível estabelecer uma função que 

seja explícita com relação as variáveis a serem otimizadas, portanto, é necessário adotarem-se 

critérios estabelecendo uma função que otimize o objetivo desejado, de modo a aproximar o 

máximo possível o hidrograma calculado pelo modelo com aquele observado. Neste caso, a 

função objetivo deve buscar medir a discrepância entre estes valores para que possa ser 

minimizada (TUCCI, 2005).  

 Um dos procedimentos para obtenção destes parâmetros é prescrever e avaliar esse 

efeito a partir de uma função objetivo implícita que é alterada de acordo com os critérios nela 

embutido (técnica de otimização usual), ou seja, a função que deve ser otimizada através da 

busca dos valores de parâmetros do modelo, como é o caso da eficiência de Kling-Gupta (do 

inglês Kling-Gupta efficiency – KGE), usada no processo de calibração automática por 

intermédio do programa hydroPSO empregado nesta pesquisa, no qual é aprofundado na seção 

4.5.2 (ZAMBRANO-BIGIARINI; ROJAS, 2013). 

 Na calibração são abordadas técnicas manuais, bem como algoritmos automáticos. As 

abordagens automáticas variam de técnicas puramente aleatórias a algoritmos de busca local e 

global (GUPTA; BEVEN; WAGENER, 2005). Em geral, os procedimentos manuais para 

calibração podem ser extremamente demorados e frustrantes, e este tem sido um fator 

importante que inibe o uso generalizado de modelos hidrológicos mais sofisticados e 

complexos. Um algoritmo de otimização global intitulado evolução complexa embaralhada foi 

desenvolvido e provou ser consistente, eficaz e eficiente na localização de parâmetros ideais de 

um modelo hidrológico (GUPTA; SOROOSHIAN; YAPO, 1999).  

 Gupta, Sorooshian e Yapo (1999) compararam a capacidade do procedimento 

automático do algoritmo evolução complexa embaralhada com o método semiautomático 

multiestágio de calibração multinível interativo, desenvolvido para a calibração do modelo de 

previsão de fluxo de contabilidade de umidade do solo de Sacramento, do Serviço Nacional de 

Meteorologia dos Estados Unidos da América (EUA).  

 Os resultados sugeriram que se pode esperar que o estado da arte em calibração 

automática funcione com um nível de habilidade próximo ao de um hidrólogo bem treinado. 

Isso permite que o hidrologista aproveite o poder dos métodos automatizados para obter boas 

estimativas de parâmetros que sejam consistentes com os dados históricos e, então, use o 

julgamento pessoal para refinar essas estimativas e levar em conta outros fatores e 

conhecimentos que não são facilmente incorporados ao processo automatizado (GUPTA; 

SOROOSHIAN; YAPO, 1999). 
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 Os métodos automáticos de calibração de modelos procuram aproveitar a velocidade e 

a potência dos computadores digitais, ao mesmo tempo que são objetivos e relativamente fáceis 

de implementar. No entanto, não entraram em uso generalizado pelos hidrologistas 

responsáveis pela previsão operacional, os quais têm preferência pelos métodos manuais. Em 

contraste, a abordagem manual que foi desenvolvida e refinada ao longo dos anos para resultar 

em excelentes calibrações de modelo é complicada e altamente trabalhosa, e a experiência 

adquirida por um indivíduo com um modelo específico não é facilmente transferida para outra 

pessoa (ou modelo) (BOYLE; GUPTA; SOROOSHIAN, 2000).  

 Diante disso, Boyle, Gupta e Sorooshian (2000) propuseram uma abordagem híbrida 

que combinou os pontos fortes de cada um. Uma formulação multicritério foi usada para 

"modelar" as técnicas e estratégias de avaliação usadas na calibração manual, e o problema de 

otimização resultante foi resolvido por meio de um algoritmo computadorizado. A nova 

abordagem forneceu um teste mais forte de desempenho do modelo do que métodos que usam 

uma única estatística geral para agregar erros de modelo em uma grande variedade de 

comportamentos hidrológicos. O poder da nova abordagem foi ilustrado por meio de um estudo 

de caso também usando o modelo de contabilidade de umidade do solo de Sacramento 

(BOYLE; GUPTA; SOROOSHIAN, 2000). 

 Entretanto, os parâmetros dos modelos podem variar de acordo com as características 

das bacias, mas também são influenciados por outras condições que influenciam a vazão de 

saída, isso pode ocorrer por várias razões em um modelo hidrológico, o modelo representa 

processos espaciais, de modo que transfere para os parâmetros a variabilidade da entrada ou das 

variáveis temporais que retratam o comportamento da bacia, como a precipitação, 

evapotranspiração e vazão. Então, uma das principais incertezas envolvidas no modelo está 

relacionada as incertezas na estimativa dos parâmetros, por isso, na definição dos parâmetros 

de um modelo hidrológico é importante conhecer o grau de sensibilidade que a função resposta, 

qout (t), tem com relação a variabilidade dos parâmetros (TUCCI, 2005). 

A incerteza do parâmetro na modelagem hidrológica tem recebido muita atenção no 

passado recente. A incerteza é a principal fonte de insegurança geral do modelo. Com o 

propósito de avaliar a identificação de parâmetro e incerteza do modelo SWAT (mais aplicações 

na seção à frente) no curso superior da Bacia do Rio Nzoia (Quênia), um estudo mostrou 

incerteza na identificação dos parâmetros. As distribuições posteriores dos valores dos 

parâmetros não foram normalmente distribuídas e as faixas de incerteza dos parâmetros 

variaram amplamente (MUSAU et al., 2014).  
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Uma análise mais aprofundada indicou que a contribuição da incerteza do parâmetro 

para a simulação de vazão foi substancial com 35% dos dados observados de vazão caindo 

dentro do intervalo de confiança de simulação de 95% para o período de calibração. Mesmo 

com diferentes conjuntos de parâmetros deram a mesma correlação entre a vazão simulada e 

observada. Uma análise multiobjetivo das incertezas da modelagem hidrológica que emanam 

da seleção do modelo, procedimento de calibração e erros de dados de calibração na bacia é, 

portanto, recomendada (MUSAU et al., 2014). 

Essas incertezas decorrem principalmente da incapacidade dos procedimentos de 

calibração de identificar com exclusividade um único conjunto de parâmetros ideal, de erros de 

medição associados à entrada e saída do sistema e de erros estruturais do modelo decorrentes 

da agregação de processos do mundo real em um modelo matemático. Algumas abordagens 

comumente usadas para estimar essas incertezas e seus impactos nas previsões do modelo são 

discutidas, bem com uma breve discussão sobre o estado atual da calibração e quão bem é 

possível representar os efeitos da incerteza no processo de modelagem, e algumas direções 

potenciais (GUPTA; BEVEN; WAGENER, 2005).  

Ainda assim, embora seja desejável reduzir o erro de previsão de saída total a zero (ou 

seja, a diferença entre o comportamento do sistema observado e simulado), isso é geralmente 

impossível devido às incertezas inevitáveis inerentes a qualquer procedimento de modelagem 

hidrológica (GUPTA; BEVEN; WAGENER, 2005). 

Neste processo também pode ser usado o SWAT-CUP-2019, Programa de Incerteza de 

Calibração de modelos SWAT, o programa realiza calibração, validação, análise de 

sensibilidade (uma por vez e global) e análise de incerteza. Além disso, o programa vincula os 

algoritmos SUFI2, GLUE, ParaSol, MCMC e PSO ao SWAT, no caso do SUFI-2 (do inglês 

Sequential Uncertainty FItting Ver. 2), este é interfaceado com o SWAT usando o programa 

genérico iSWAT (ABBASPOUR et al., 2007). Onze critérios de desempenho do modelo (por 

exemplo, R2, NS, PBIAS) podem ser usados como funções objetivas para calibrar e validar 

modelos SWAT. O programa possui um módulo gráfico para mostrar 95% de incerteza de 

previsão (95PPU), fator p e fator r para quantificar a incerteza etc.  

Uma metodologia onde um esquema de processamento paralelo pode ser usado para 

acelerar o processo de calibração com SPE. O processamento paralelo é implementado no 

SWAT-CUP usando o programa de otimização SUFI2. A versão paralelizada tem desempenho 

muito mais rápido do que a versão não paralelizada, resultando em uma economia substancial 

de tempo na calibração do modelo (ROUHOLAHNEJAD et al., 2012). Então, o SWAT-CUP é 
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um software desenvolvido especificamente para calibração do SWAT. É muito utilizado na 

comunidade do modelo. 

 

2.2.2 Soil Water Assessment Tool 

SWAT é o acrônimo para Soil Water Assessment Tool, um modelo em escala de bacia 

hidrográfica desenvolvido pelo Dr. Jeff Arnold, do Agricultural Research Service (ARS) do 

United States Department of Agriculture (USDA). O SWAT é um modelo computacional 

gratuito de código fonte aberto e foi inicialmente desenvolvido para prognosticar o impacto das 

práticas agrícolas nos recursos hídricos, na produção de sedimentos e no ciclo de nutrientes 

entre os processos em bacias hidrográficas complexas de pequena a grande escala, levando em 

consideração diversos tipos de solo, uso e cobertura da terra e variabilidade climática após um 

longo período.  

Assim, o SWAT é um modelo de tempo contínuo, ou seja, um modelo de produção que 

permite aos usuários se apropriar dos impactos de longo prazo no solo, já que para compreender 

os impactos mencionados, são necessárias inspeções que se estendam por várias décadas 

(NEITSCH et al., 2011). 

O uso de água de irrigação é a principal pressão que limita a disponibilidade de recursos 

de água doce no Mediterrâneo. A ferramenta vislumbrada nessa seção foi implementada na 

bacia hidrográfica Ali Efenti e demonstrou soluções ótimas que poderiam economizar mais de 

10% de água, reduzindo a produção de algodão em menos de 5% da linha de base. O estudo 

destaca o potencial da ferramenta para auxiliar no desenvolvimento de planos de economia de 

água com boa relação custo-benefício no nível da bacia, a fim de reduzir o risco de 

desertificação em áreas de cultivo intensivo (PANAGOPOULOS; MAKROPOULOS; 

MIMIKOU, 2012). 

 Na Grécia Central, o esforço para gerenciar o uso da água de irrigação por meio da 

adoção e implementação de boas práticas de manejo agrícola é crucial para atender à 

sustentabilidade dos corpos d'água em áreas agrícolas com deficiência hídrica. A aplicação do 

SWAT na bacia do rio Pinios que, com base em dados de custos calculados, otimiza a relação 

custo-eficácia dos esquemas de manejo em toda a paisagem (PANAGOPOULOS et al., 2014).  

A partir da análise dos resultados produzidos e das configurações ideais de boas práticas 

de manejo agrícola da bacia hidrográfica sob o cenário atual e volumétrico de tarifação da água, 

bem como sob uma variação de ± 25% dos parâmetros de custo, o estudo conclui que um pacote 

específico de diferentes boas práticas de manejo agrícola no custo de implementação acessível, 
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junto com um sistema de tarifação da água em níveis que poderia abordar as heterogeneidades 

socioeconômicas, formaria um plano de ação sustentável contra a desertificação na bacia do 

Pinios altamente deficiente. A metodologia e a ferramenta são consideradas facilmente 

aplicáveis em outras bacias hidrográficas e podem ser utilizadas para auxiliar na implementação 

mais econômica da legislação ambiental (PANAGOPOULOS et al., 2014). 

Ao longo do último século, o uso e cobertura da terra (do inglês Land Use and Land 

Cover – LULC) na região do Cinturão do Milho dos Estados Unidos mudou de sistemas de 

cultivo perenes e anuais mistos para culturas principalmente anuais. A mudança histórica de 

LULC impactou o balanço hídrico anual em muitas bacias do meio oeste estadunidense, 

diminuindo a evapotranspiração anual e aumentando o escoamento superficial e o fluxo de base 

(SCHILLING et al., 2008). 

 A aplicabilidade do SWAT na bacia hidrográfica do Rio Raccoon no centro-oeste de 

Iowa, gerou resultados consistentes com as observações históricas. O aumento da produção de 

milho diminuirá a evapotranspiração anual, aumentará a produção de água e as perdas de 

sedimento. Então, as mudanças futuras do LULC afetarão o balanço hídrico da bacia 

hidrográfica, com consequências amplamente dependentes da futura trajetória do LULC 

(SCHILLING et al., 2008). 

O Brasil abrange uma mistura complexa de biomas e outras condições ambientais. 

Sendo assim, múltiplas ferramentas de apoio à decisão são necessárias para ajudar a apoiar a 

gestão desses diversos recursos naturais brasileiros, incluindo modelos hidrológicos como o 

SWAT. Diante do exposto, o uso do modelo hidrológico SWAT em escala de bacia hidrográfica 

no Brasil aumentou muito na última década. Mais de 100 estudos com o SWAT foram 

identificados em uma revisão, os quais foram publicados de 1999 a 2015, cuja maioria dos 

estudos empregando o SWAT foram realizados para bacias hidrográficas localizadas nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil (67%), sendo que 50% dos estudos pesquisados relataram 

apenas resultados hidrológicos (BRESSIANI et al., 2015).  

Portanto, essa revisão indica que existe potencial para um número maior de estudos 

desse tipo no futuro, haja vista que o SWAT utiliza entradas prontamente disponíveis de fontes 

de dados internacionais, nacionais e regionais de agências governamentais para dar suporte em 

aplicações do SWAT (NEITSCH et al., 2011). No entanto, há evidências de que a falta de 

acessibilidade a dados de entrada de qualidade adequados é um possível obstáculo para o uso 

mais geral de SWAT para aplicações em bacias hidrográficas no Brasil (BRESSIANI et al., 

2015).  
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Dito isto, com finalidade hidrológica o SWAT ainda não foi amplamente utilizado nas 

bacias da região NEB, em especial, nos estudos em regiões áridas. Apesar disso, existe empenho 

para reverter este quadro a partir da avaliação de desempenho do modelo hidrológico SWAT, 

na simulação da ET para a BHPPA, surgindo como uma alternativa para obter estimativas de 

ET (SIQUEIRA et al., 2019). 

Espera-se que as mudanças globais no LULC e no clima tenham impactos profundos na 

dinâmica da água, que são fundamentais para o bem-estar humano. No entanto, ainda não se 

entende como as mudanças nos padrões climáticos e no LULC podem interagir e governar a 

hidrologia no nível da bacia hidrográfica em regiões tropicais no futuro. A contribuição das 

mudanças nos padrões climáticos e no LULC na hidrologia de uma bacia hidrográfica no 

sudeste do Brasil entre 1990 e 2015 foi relatada usando o modelo SWAT. Entre 1990 e 2004 e 

2005-2015, a bacia hidrográfica testemunhou o aumento do escoamento superficial (+5.2 

mm.ano-1) e da produção de água (+252 mm.ano-1), e a água do solo (-24.6 mm.ano-1) e a 

evapotranspiração (-15.7 mm.ano-1) diminuíram (GOMES et al., 2021).  

 A análise indicou que as mudanças nos padrões climáticos são os principais motores da 

dinâmica histórica da água na região. O aumento da área florestal levará a uma diminuição do 

escoamento superficial e, consequentemente, da produção de água, favorecendo a infiltração de 

água e o controle da erosão do solo, e amortecimento contra eventos extremos de precipitação. 

Portanto, as políticas socioeconômicas e públicas subjacentes que favorecem a expansão das 

florestas podem direcionar a gestão sustentável da água no futuro (GOMES et al., 2021).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este capítulo traz detalhes com respeito à caracterização física da região de estudo e os 

procedimentos metodológicos adotados para realização das etapas. 

 

4.1 Caracterização do domínio 

4.1.1 Área de estudo 

 A área objeto de estudo é a Bacia Hidrográfica do Rio Seridó (BHS), situada no centro-

leste da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (BHPPA) que compreende os estados 

do RN e da PB. É a principal sub-bacia da BHPPA por se tratar da maior unidade de 

planejamento hidrológico (UPH) da BHPPA com uma área de drenagem de aproximadamente 

9.931 km² (22.7% da área total da BHPPA). A BHS conta com 37 municípios, a maioria desses 

localizados no RN, assim o território da BHS responde por mais de 90% potiguar (Figura 

4.1.1.1) (MELO, 2008).  

As áreas limítrofes da BHS se inserem no domínio definido pela quadrícula de 

coordenadas geográficas 6.02 a 6.58 de latitude sul e 36.15 a 37.17 de longitude oeste. Acerca 

do RN a BHS localiza-se na microrregião homogênea do Seridó, conforme regionalização 

estabelecida (IBGE, 1968). Essa região corresponde a 65.9% de toda a BHS. Relativamente a 

hidrografia da BHS, predominam-se as sub-bacias dos rios Sabugi, Barra Nova, Acauã, São 

José, e do rio homônimo Seridó, onde parte desses são ilustrados na Figura 4.1.1.1. 

O principal curso fluvial da BHS é o Rio Seridó, que nasce na base da Serra do Alagamar 

no entorno do município de Cubati (PB), e deságua no Rio Piranhas-Açu nas imediações do 

município de São Fernando (RN) cuja localidade situa a estação fluviométrica de São Fernando 

(9.710 km²), uma das quatro estações presentes na bacia que dispõe de dados observacionais de 

vazão. Os demais postos fluviométricos estendem-se a Caicó (6.310 km²), Sítio Volta (1.860 

km²) no município de Jardim do Seridó e Acari (2.140 km²) (Figura 4.1.1.1) (ANA, 2014).  

Os rios da bacia do Rio Seridó são intermitentes, assim como uma considerável parte 

das bacias do semiárido, por exemplo, a bacia do Rio Piancó, onde a maioria dos rios existentes 

nessa bacia são intermitentes (FELIX; DA PAZ, 2016), e que por vezes são perenizados 

mediante a construção de médias e grandes barragens. Os principais reservatórios da bacia são 

localizados a montante das estações descritas, com isso, é preciso considerar a hipótese de que 

na escala mensal os efeitos médios são minimizados.  
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Figura 4.1.1.1: Mapa da localização espacial e da rede de drenagem da BHS. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

 

 Em termos gerais, por estar totalmente introduzida em território semiárido no norte do 

NEB (NNEB), a BHS possui um clima caracterizado como sendo do tipo semiárido quente e 

seco (BSh), conforme a classificação de Köppen, o qual é caracterizado por uma distribuição 

espaço-temporal variável e irregular da precipitação, ou seja, um padrão de forte variabilidade 

interanual que condiciona a alternância entre anos de pluviosidade regular e anos de prolongada 

escassez hídrica, que produzem secas prolongadas (CUNHA et al., 2015a; NASCIMENTO; 

BRITO, 2007).  

A distribuição espacial de precipitação apresenta um padrão decrescente de oeste para 

leste da BHS, pois se observa que a média do acumulado de precipitação anual equivale a menos 

de 800 milímetros (mm) na porção limítrofe oeste, e as áreas mais secas no leste da bacia, que 

são aquelas com precipitação média anual da ordem de 500 mm, são as mais suscetíveis à 

desertificação (Figura 5.6.1) (ANA, 2014; CUNHA et al., 2015a, 2015b; MELO, 2008). Isso 

também acontece em razão dos ventos alísios de leste do oceano atlântico e carregados de 

umidade, que não chegam no semiárido do NEB devido ao planalto da Borborema (REBOITA 

et al., 2012).  
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Apesar dos baixos índices de pluviosidade, o ciclo anual apresenta máximos de 

precipitação no verão/outono (fevereiro a maio), uma vez que a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) está localizada no Hemisfério Sul, assim, favorece a precipitação na região, 

e os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) quando chegam até o sertão nordestino 

também podem causar chuva, sobretudo, em janeiro. Enquanto os mínimos de precipitação 

ocorrem no inverno entre julho e outubro (REBOITA et al., 2012). Desta forma, entre os meses 

de fevereiro e maio, ou ainda de março a junho se pode notar, respectivamente, plantas com 

100% das folhas e queda das folhas, indicando o final da estação chuvosa (COSTA et al., 2002). 

Outro fator importante, é que as chuvas da região acontecem em sua grande maioria na 

forma de chuvas convectivas, sendo localizadas, de curta duração e com células intensas, 

conforme valores característicos para este tipo de chuva (FISCH; VENDRAME; HANAOKA, 

2007), e que apontam elevada capacidade de erosão e perda de solo. O índice de insolação, a 

saber, ultrapassa 2.400 horas anuais, e temperatura média anual de 26°C, com máximas de 33°C 

e mínimas de 18°C (LIMA, 2017). 

 

4.1.2 Aspectos geológicos e geomorfológicos 

 Do ponto de vista geológico, nas unidades geológicas da BHS encontram-se rochas 

metaígneas, mas existem muitas rochas metassedimentares, e rochas 

metavulcanossedimentares, que fazem parte da Província Borborema. Essas unidades formam 

o embasamento cristalino, que é composto pelo Complexo Caicó e Grupo/Formação Seridó 

(ABNT, 1995; ANGELIM; MEDEIROS; NESI, [s.d.]; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2019). 

 Com relação a geomorfologia da área, o embasamento cristalino equivale especialmente 

à Depressão Sertaneja e, localmente, ao Planalto Borborema. A primeira se caracteriza por 

relevo plano a ligeiramente ondulado, cujas altitudes não ultrapassam a média de 350 metros, 

e baixas amplitudes altimétricas que dificilmente passa dos 250 metros, e a segunda, restrita à 

região sudeste da bacia, tem formas mais aguçadas, convexas e tabulares. Além disso, se 

percebe outras unidades na bacia, denominadas, Relevos Residuais e Planícies Fluviais (ANA, 

2014; MENDONCA DINIZ et al., 2017). 

De um modo geral, os aluviões na região do cristalino são pouco desenvolvidos. 

Destacam-se, em importância hidrogeológica, os aquíferos restritos às zonas fraturadas, ou seja, 

com ocorrência de água condicionada por fraturas. E os depósitos aluvionares são explorados 

por meio de poços rasos, sendo, portanto, bastante comum que os poços tubulares localizados 

neste domínio captem água dos aquíferos subjacentes (ANA, 2014).  
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4.1.3 Aspectos pedológicos 

No contexto de tipos pedológicos, os solos predominantes na região do embasamento 

cristalino são o luvissolo crômico e o neossolo litólico, seguidos do argissolo vermelho-

amarelo. Esses solos são desfavoráveis à agricultura, limitando a expansão agrícola em suas 

áreas de ocorrência, ou seja, o meio físico não proporciona a formação de solos ricos nem 

espessos, muito pouco desenvolvido (ANA, 2014). 

 

4.2 Algoritmo de preenchimento de falhas 

Os dados de vazão média diária utilizados na calibração e validação do SWAT foram 

obtidos das quatro estações fluviométricas da ANA (Agência Nacional das Águas – 

http://hidroweb.ana.gov.br/) dispostas na BHS (Figura 4.1.1.1), cujas falhas foram preenchidas 

pelo método de correspondência de média preditiva a partir do algoritmo de imputações 

multivariadas por equações em cadeia (do inglês Multivariate Imputation by Chained Equations 

– MICE) e detalhes são encontrados no Apêndice A (VAN BUUREN; GROOTHUIS-

OUDSHOORN, 2011). 

Deste modo, van Buuren e Groothuis-Oudshoorn (2000) publicaram o algoritmo, e 

lançaram as bases para muitos algoritmos de especificação totalmente condicional (do inglês 

Fully Conditional Specification – FCS) semelhantes, como Stata::ice (ROYSTON; WHITE, 

2011), e IVEware em SAS (RAGHUNATHAN; SOLENBERGER; VAN HOEWYK, 2002). 

Enquanto isso, a abordagem FCS ganhou vantagem sobre a modelagem de junta. 

É importante observar que todas as primeiras implementações do FCS eram puramente 

paramétricas e poderiam ser consideradas algoritmos de imputação múltipla adequados, se a 

distribuição conjunta de Y existisse, e as suposições de distribuição fossem corretas. Embora o 

FCS tenha levado a um ganho considerável em flexibilidade, ele não resolveu o problema do 

potencial de implausíveis imputações. Distribuições preditivas condicionais bem definidas 

simplesmente não são capazes de refletir o empírico de distribuições de dados de pesquisa, 

apropriadamente (GAFFERT; MEINFELDER; BOSCH, 2016). 

Correspondência de média preditiva é um método de imputação de hot-deck semi-

paramétrico que agora não é apenas implementado em vários pacotes de software, mas é mesmo 

o procedimento padrão para variáveis contínuas em muitos deles (GAFFERT; MEINFELDER; 

BOSCH, 2016). Por exemplo, MICE está compreendendo PMM como o padrão para variáveis 

contínuas desde sua primeira versão (VAN BUUREN; GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2000).  
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As razões para a popularidade do PMM dentro dos algoritmos de MI são múltiplas. 

Comparado com uma imputação totalmente paramétrica, o PMM é menos sensível a erros de 

especificação do modelo, ou seja, associações não lineares, resíduos heterocedásticos e desvios 

da normalidade (GAFFERT; MEINFELDER; BOSCH, 2016). Um exemplo ilustrativo foi dado 

por van Buuren (VAN BUUREN, 2018). Além disso, as imputações do PMM são consideradas 

plausíveis, pois os valores imputados são observados no conjunto de dados. No entanto, a 

qualidade das imputações de PMM depende em grande parte da disponibilidade de doadores 

próximos. Aplicando PMM em, por exemplo nas configurações de truncamento não fazem 

sentido (GAFFERT; MEINFELDER; BOSCH, 2016). 

Para suprir essa limitação, foi empregada a imputação dos dados medidos de vazão pela 

técnica PMM, baseada em van Buuren e Groothuis-Oudshoorn (2011). O procedimento é do 

seguinte modo: 

1. Calcula a matriz de produto vetorial 𝑆 =  𝑋𝑜𝑏𝑠
′ 𝑋𝑜𝑏𝑠. 

2. Calcula 𝑉 = (𝑆 + 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑆)𝑘)−1, com algum parâmetro de crista pequena k. 

3. Calcula os pesos de regressão �̂� = 𝑉𝑋𝑜𝑏𝑠
′ 𝑦𝑜𝑏𝑠. 

4. Desenha 𝑞 variáveis independentes 𝑁(0, 1) no vetor �̇�1. 

5. Calcula 𝑉1/2 pela decomposição de Cholesky. 

6. Calcula �̇� = �̂� + �̇��̇�1𝑉
1/2. 

7. Calcula �̇�(𝑖, 𝑗) = |𝑋𝑜𝑏𝑠,[𝑖]|�̂� − 𝑋𝑚𝑖𝑠,[𝑗]�̇� com 𝑖 = 1, . . . , 𝑛1 e 𝑗 = 1, . . . , 𝑛0. 

8. Constrói 𝑛0 conjuntos 𝑍𝑗 cada um contendo 𝑑 candidatos a doadores, de Y_obs tal que 

∑ �̇�𝑑 (𝑖, 𝑗) é mínimo para todo 𝑗 = 1, . . . , 𝑛0. Quebra laços aleatoriamente. 

9. Extrai um doador 𝑖𝑗 de 𝑍𝑗 aleatoriamente para 𝑗 = 1, . . . , 𝜂0. 

10. Calcula as imputações �̇�𝑗 = 𝑦𝑖𝑗  para 𝑗 = 1, . . . , 𝜂0. 

O nome correspondência de média preditiva foi proposto por (LITTLE, 1988). E o vetor  

com dados imputados retorna o mesmo tipo de variável, e de comprimento do conjunto de dados 

concedido para preenchimento. 

  

4.3 Modelo hidrológico: SWAT 

 O modelo SWAT requer informações específicas sobre o clima, propriedades do solo, 

relevo, vegetação, e uso e cobertura da terra, pois a representação dessa série de parâmetros 

físicos, permite a simulação dos processos hidrológicos e de diversos cenários que ocorram ou 

que possam vir a ocorrer na bacia, seja por processos naturais ou desencadeados pela 

intervenção humana (NEITSCH et al., 2011).  
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 Os processos físicos associados à movimentação hídrica e sedimentar, crescimento da 

colheita, ciclo de nutrientes etc., são diretamente moldados pelo modelo SWAT usando estes 

dados de entrada. Os benefícios desta abordagem são vários, como modelagem de bacias 

hidrográficas sem acompanhamento de dados; e quantificação do impacto relativo dos dados 

alternativos de entrada na qualidade da água ou em outras variáveis de interesse (NEITSCH et 

al., 2011).   

  

4.3.1 Módulo hidrológico 

Seja qual for o tipo de problema avaliado com o modelo SWAT, o equilíbrio hídrico é 

a força motriz, causadora de tudo que acontece na bacia hidrográfica. Para diagnosticar 

precisamente a movimentação dos sedimentos, o ciclo hidrológico etc., conforme simulado pelo 

modelo, deve estar em concordância com o que está acontecendo na bacia. A simulação da 

hidrologia da bacia pode ser fragmentada em duas principais vertentes. A primeira é a fase do 

terreno no ciclo hidrológico, cuja fase controla a quantidade de água, descarga de sedimento 

etc., no canal principal de cada sub-bacia (Figura 4.3.1.1) (NEITSCH et al., 2011). 

O módulo hidrológico representa a precipitação sendo a soma de outras componentes, 

são elas: evapotranspiração, componentes do escoamento, redistribuição de água no decorrer 

da zona vadosa fluindo no sentido do aquífero profundo e os fluxos de retorno do aquífero raso.  

A evapotranspiração resulta da soma da transpiração (𝐸𝑡), evaporação da precipitação 

interceptada no dossel (𝐸𝑑 ) e evaporação do solo (𝐸𝑠 ) (Equação 4.3.1.1). Enquanto as 

componentes do escoamento total são compostas pelo: escoamento superficial (𝑆𝑢𝑟_𝑞) , 

subsuperficial (𝐿𝑎𝑡_𝑞) e de base (𝐺𝑤_𝑞) (fluxo de retorno) (Equação 4.3.1.2), após serem 

completadas para cada Unidade de Resposta Hidrológica (do inglês Hydrologic Response Unit 

– HRU) dirigem-se aos seus respectivos reservatórios lineares na sub- bacia, para em seguida 

atingir a rede de drenagem. Pertinente a percolação (𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐), depois de atravessar a zona vadosa, 

se direciona para um reservatório linear que mais tarde será útil na recarga dos aquíferos raso e 

profundo (Equação 4.3.1.3), conforme representado na Figura 4.3.1.1 (MEIRA, 2020). 

 

Figura 4.3.1.1: Esquema dos principais processos do ciclo hidrológico simulado pelo SWAT. 
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Fonte: Mota da Silva (2014). 

 

𝐸𝑇 =  𝐸𝑡 + 𝐸𝑑 + 𝐸𝑠                                                         

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝑄𝑙𝑎𝑡 + 𝑄𝑔𝑤 

 

𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐 = 𝑊𝑟𝑒𝑐 +𝑊𝑑𝑒𝑒𝑝 

 

 O balanço hídrico simulado pelo SWAT, baseia-se na equação de equilíbrio hídrico a 

seguir (Equação 4.3.1.4) (NEITSCH et al., 2011): 

 

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 +∑(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖 − 𝐸𝑇𝑖 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑖 −𝑄𝑙𝑎𝑡 𝑖 −𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐 𝑖)

𝑡

𝑖=1

 

 

Em que: 𝑆𝑊𝑡 é a quantidade final de água armazenada no solo (na zona vadosa em mm), 𝑡 é o 

tempo (dias), 𝑆𝑊0 é a umidade do solo inicial (mm) e 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖, 𝐸𝑇𝑖, 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑖, 𝑄𝑙𝑎𝑡 𝑖 e 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐 𝑖 são 

respectivamente, precipitação (mm), evapotranspiração (mm), escoamento superficial (mm), 

escoamento subsuperficial (ou lateral, segundo nomenclatura dos desenvolvedores do SWAT) 

(mm) e a percolação para o aquífero (quantidade de água que entra na zona de aeração do perfil 

do solo) (mm) no dia 𝑖. 

 

4.3.2 Etapas de modelagem 

 Para propósitos de modelagem congruente ao funcionamento de um modelo hidrológico 

distribuído por sub-bacias, o SWAT particiona a bacia principal em diversas sub-bacias, de 

acordo com a área mínima de drenagem determinada pelo usuário para construção da rede de 

(4.3.1.1) 

(4.3.1.2) 

(4.3.1.3) 

(4.3.1.4) 
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drenagem e da bacia hidrográfica, de modo que as sub-bacias se encadeiam por intervenção dos 

canais da rede de drenagem, seguindo a divisão a partir das convergências das redes de 

drenagem. O uso de sub-bacias em uma simulação é particularmente benéfico quando diferentes 

áreas da bacia hidrográfica são dominadas por uso dos solos com propriedades diferentes, o 

suficiente, para impactar a hidrologia (MEIRA, 2020; NEITSCH et al., 2011). 

 As sub-bacias ainda são ramificadas em inúmeras HRU, que são áreas acidentadas 

dentro de sub-bacias que são formadas pelo agrupamento de informações de um único uso e 

cobertura da terra, solo e declividade, em outras palavras, une as células com propriedades 

físicas da bacia semelhantes em um único elemento de célula. A subdivisão da bacia 

hidrográfica permite que o modelo mostre diferenças na evapotranspiração para diversas 

colheitas e solos, por exemplo (MOTA DA SILVA, 2014; NEITSCH et al., 2011).  

 O escoamento é intencionalmente separado para cada HRU e direcionado para que seja 

obtido um valor total de escoamento para a bacia hidrográfica. Isso aumenta a precisão e fornece 

uma descrição física melhor do equilíbrio hídrico. Além disso, a principal finalidade da 

utilização das HRU é reduzir o custo computacional das simulações e a quantidade de 

parâmetros que precisam ser calibrados e validados (MOTA DA SILVA, 2014; NEITSCH et 

al., 2011). 

 Como o modelo é distribuído, as variáveis físicas da bacia, sobretudo, relevo, resultante 

do Modelo Digital de Elevação (MDE), tipos de solo, uso e cobertura da terra, e forçantes 

meteorológicas são adicionadas via extensão e interface do SIG ArcGIS-ArcView para o 

SWAT (ArcSWAT). A interface automaticamente subdivide a bacia em sub-bacias por recurso 

do MDE, e então são delineados os parâmetros morfométricos responsáveis pela caracterização 

da bacia hidrográfica (por exemplo: fator de forma etc.), rede de drenagem dos rios, declividade, 

direção dos fluxos, entre outros dados cruciais para a execução do modelo, proporcionando a 

implementação do SWAT (DI LUZIO; SRINIVASAN; ARNOLD, 2004).  

 O estabelecimento da estrutura esquemática para manuseio e compreensão dos 

processos envolvidos na modelagem do SWAT pode ser vista no fluxograma subsequentemente 

(Figura 4.3.2.1), sendo que essas etapas são discorridas em riqueza de detalhes quanto a 

averiguação do SWAT na bacia do rio Seridó na seção sequente. 

 

Figura 4.3.2.1: Fluxograma das etapas de modelagem do SWAT.  
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021).   

 

4.4 Configuração do modelo  

4.4.1 Escolha dos dados físicos da bacia 

 Como a modelagem hidrológica envolve elementos como escoamento total e 

declividade, é essencial apoderar-se do conhecimento do MDE, isto é, a informação altimétrica 

ou planialtimétrica convertida em uma superfície digital. Existe uma diversidade de agências 

governamentais que fornecem esse dado, o MDE procedente da missão SRTM (do inglês 

Shuttle Radar Topography Mission), por exemplo, vem cada vez mais ganhando espaço nos 

mais variados estudos, devido a sua aplicabilidade e fácil acesso (BATISTA FILHO et al., 

2014).  

Os novos sensores orbitais e a aquisição contínua de imagens da superfície terrestre têm 

oferecido um volume e variedade cada vez maior de dados. A missão SRTM também levantou 

dados altimétricos em diversas áreas do mundo, pois a SRTM voou a bordo do ônibus espacial 

Endeavor e foi posta em órbita em fevereiro de 2000 e a missão teve duração de 11 dias (11 a 

22 de fevereiro), através dos quais 80% da superfície terrestre foi imageada (BATISTA FILHO 

et al., 2014).  

Contribuindo ainda com a utilização do MDE da SRTM, um estudo aponta que em 

comparação ao MDE do Projeto TOPODATA (Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil 

processado pelo INPE), uma imagem da missão SRTM obteve raiz quadrada do erro-médio (do 

inglês Root Mean Squared Error – RMSE) levemente superior ao valor do mesmo indicador 

para o outro MDE, indicando uma diferença ínfima entre ambos os produtos quanto à qualidade 

altimétrica, a qual foi de apenas 0.45 metros de erro, uma vez que o MDE do TOPODATA foi 
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elaborado a partir dos dados SRTM, sendo que somente para o Brasil (BATISTA FILHO et al., 

2014; BRITO et al., 2018). Portanto, erros advindos das metodologias de derivação parecem 

aceitáveis em MDE mais generalizados, como SRTM e TOPODATA (VALERIANO; DE 

ALBUQUERQUE, 2015). 

 Com isso, o relevo da BHS foi representado por meio do MDE de uma reamostragem 

resultante da missão SRTM, obtido de maneira gratuita pelo USGS (do inglês United States 

Geological Survey) com 30 metros de resolução espacial (BATISTA FILHO et al., 2014). 

 Desta maneira, sob o aspecto geomorfológico, o relevo da BHS mostra que o 

embasamento cristalino corresponde principalmente à Depressão Sertaneja e, localmente, ao 

Planalto Borborema. A primeira situada no setor centro-sul, se destaca por formas de relevo 

tabulares amplas e pouco profundas, e por topografia plana a levemente ondulada, cujas 

altitudes não excedem a média de 350 metros, e a segunda, restrita à região sudeste da bacia, 

constituída por uma variedade de formas mais aguçadas, convexas e tabulares, com notáveis 

ocorrências de topos amplos, com presença de sedimentos terciários, instaurando superfícies 

tabulares erosivas. Além de que se percebe outras unidades na BHS, nomeadamente, Relevos 

Residuais e Planícies Fluviais (Figura 4.4.1.1) (ANA, 2014). 

 

Figura 4.4.1.1: Mapa do relevo da BHS. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

 

 Sobre a distribuição dos solos da BHS o mapeamento foi feito baseado nos dados 

geométricos com atualização de nomenclatura (SANTOS et al., 2011), da Embrapa Solos 

(Centro Nacional de Pesquisa de Solos – divisão da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), atualizado de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(SiBCS, 2006), e classificado até o terceiro nível categórico, escala 1:5.000.000, assim, essa 

informação em geral realiza o mapeamento apenas dos tipos de solo que prevalecem na região 

de interesse, já que é feito uso de escalas menos detalhadas. 

Os solos predominantes na região do embasamento cristalino são o luvissolo e o 

neossolo. Esses solos são desfavoráveis à agricultura, limitando a expansão agrícola em suas 

áreas de ocorrência, dado que essas classes de solo definidas retratam solos rasos, de pouca 

espessura e por vezes pedregosos, desenvolvidos por meio da influência do embasamento 

cristalino e do intemperismo físico, seguidos do planossolo no extremo sudeste da BHS, 

ocasionando pequenas manchas de solos profundos e férteis para agricultura apenas nas 

proximidades das bases das serras e dos cursos d’água (Figura 4.4.1.2) (ANA, 2014).  

 

Figura 4.4.1.2: Mapa da classificação de solos da BHS. 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 
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 A textura tem grande influência no comportamento físico-hídrico do solo, e por isso, 

sua avaliação é de grande importância para o uso e manejo dos solos. A textura é expressa pela 

proporção dos componentes granulométricos da fase mineral do solo, areia, silte e argila, 

utilizados na classificação dos solos quanto aos grupos hidrológicos (GHS), conforme o padrão 

disposto pela ABNT (1995) e EMBRAPA (1979). 

Com isso, o Serviço de Conservação de Recursos Naturais dos Estados Unidos (do 

inglês Natural Resource Conservation Service – NRCS) classifica os solos em quatro GHS com 

base em características de infiltração dos solos. Deste modo, o NRCS (1996) define um grupo 

hidrológico como um grupo de solos com potencial de escoamento semelhante sob tempestade 

e condições de cobertura similares.  

Propriedades do solo que influenciam o potencial de escoamento são aquelas que 

impactam a taxa mínima de infiltração para o solo descoberto após umedecimento prolongado. 

Estas propriedades são profundidade do lençol de água sazonalmente elevado, condutividade 

hidráulica saturada do solo (influente no processo de movimentação da água no solo, e por sua 

vez no padrão de escoamento) e profundidade a uma camada muito lentamente permeável. O 

solo pode ser colocado em um dos quatro grupos, A, B, C e D (Tabela 4.4.1.1) (NEITSCH et 

al., 2011). 

As definições dos grupos são: A (potencial de escoamento baixo), os solos têm uma alta 

taxa de infiltração, mesmo quando completamente molhados. Eles consistem principalmente de 

profundos, bem drenados a areias ou cascalhos excessivamente drenados. Possuem uma elevada 

taxa de transmissão de água; B, os solos têm uma moderada taxa de infiltração quando 

completamente molhados. Eles são, sobretudo, moderadamente profundos a profundos, 

moderadamente bem drenados a solos bem drenados que têm a textura moderadamente fina a 

moderadamente grossa. Possuem uma moderada taxa de transmissão de água (NEITSCH et al., 

2011). 

Na sequência, no grupo C, os solos têm uma taxa de infiltração lenta quando 

completamente molhados. Eles, sobretudo, têm uma camada que impede o movimento 

descendente de água ou têm a textura moderadamente fina a fina. Possuem uma taxa de 

transmissão de água lenta; e D (potencial de escoamento alto), os solos têm uma taxa de 

infiltração muito lenta quando completamente molhados (NEITSCH et al., 2011).  

Eles consistem, sobretudo, de solos argilosos que têm um alto potencial de inchaço, 

solos que têm um lençol permanente de água, solos que têm uma camada de argila impermeável 

rígida situada logo abaixo da superfície do solo, a qual retém a água após a chuva pesada, ou 
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camada de argila na ou perto da superfície e solos rasos sobre o material quase impermeável. 

Possuem uma taxa de transmissão de água muito lenta (NEITSCH et al., 2011). 

Os critérios presentes na Tabela 4.4.1.1 são apenas diretrizes. Eles são baseados na 

teoria de que a permeabilidade mínima ocorre dentro dos 50 cm superiores. Se a permeabilidade 

mínima ocorrer entre uma profundidade de 50 a 100 cm, o GHS é aumentado em um grupo, 

por exemplo, C para B. Se a permeabilidade mínima ocorre abaixo de uma profundidade de 100 

cm, o GHS é baseado na permeabilidade acima de 100 cm, usando as regras fornecidas 

(NEITSCH et al., 2011).  

O potencial de encolhimento-expansão é atribuído a um perfil usando as seguintes 

diretrizes: baixo, todos os solos com horizontes de areia, com pelo menos 50 cm de espessura 

da superfície sem um horizonte argiloso dentro de 100 cm da superfície; médio, dentro de 50 

cm da superfície solos com horizontes de argila de 50 a 100 cm abaixo da superfície; e alto, 

todos os solos com horizontes argilosos dentro de 50 cm da superfície (NEITSCH et al., 2011), 

sendo assim, atestando a classificação dos GHS em função da textura do solo apontado em 

Gonzalez, Temimi e Khanbilvardi  (2015). 

 

Tabela 4.4.1.1: Critérios de classificação dos grupos hidrológicos do solo. 

Critério 
Grupos Hidrológicos do Solo 

A B C D 

Taxa de infiltração constante final 

(mm/h) 
7.6-11.4 3.8-7.6 1.3-3.8 0-1.3 

Permeabilidade média: camada 

superficial (mm/h) 
> 254 84-254 8.4-84 < 8.4 

Permeabilidade média: camada mais 

restritiva abaixo da camada de superfície 

a uma profundidade de 1 m (mm/h) 

> 254 84-254 8.4-84 < 8.4 

Potencial de encolhimento-expansão: 

camada mais restritiva 
Baixo Baixo Moderado 

Alto, 

muito alto 

Profundidade para a base rochosa (mm) > 1016 > 508 > 508 < 508 

Fonte: Adaptado de Neitsch et al. (2011). 

 

 No entanto, é importante destacar que os solos da BHS apresentam variações de textura 

dentro de um único GHS, por exemplo, também pode ter argila e silte na composição do GHS 

A, embora seja um GHS prioritariamente constituído de areia. Os tipos preponderantes de solo 
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da BHS formaram até seis grupos hidrológicos do solo (A:E) e suas derivações. Além do mais, 

percebe-se que em todos os GHS do luvissolo, neossolo e planossolo a maior parte da textura é 

de areia, e a proporção de argila e silte é análoga, onde até/após o terceiro GHS à medida que 

penetra nas camadas mais restritivas do solo (de maior profundidade) a concentração de areia 

diminui diante do aumento de argila e silte em todas as classes de solo da bacia, sendo a 

exploração de argila um fator importante na caracterização dos solos da BHS.  

E após o quarto GHS retorna à configuração do primeiro GHS no neossolo (Figura 

4.4.1.3b). Esse perfil característico foi encontrado por Corrêa et al. (2003), Embrapa Solos 

(1997) e Medeiros e Silva (2014) para luvissolos, Corrêa et al. (2003), Medeiros e Silva (2014) 

e Ramos (2018) para neossolos, e Corrêa et al. (2003) para planossolos, posto que todos esses 

estudos determinaram os horizontes (GHS) e a distribuição granulométrica (textura) do solo 

para a bacia semiárida do rio Piancó-Piranhas-Açu (BHPPA) (Figura 4.4.1.3). 

 

Figura 4.4.1.3: Categorização da textura do solo em % segundo o GHS para as classes de solo 

da BHS: (a) Luvissolo, (b) Neossolo e (c) Planossolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

 

 O uso e cobertura da terra da bacia foi mapeado com base no reagrupamento de dados 

em escala de 30 metros compilados em 2019 da Coleção 5 do Projeto MapBiomas, sendo que 
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o motivo que implicou a redução das classes de uso do solo foi o isolamento do efeito da 

desertificação, e a partir da classe desértica criar um cenário de desertificação realístico. 

As razões que levaram a escolha do banco de dados construído pelo Projeto MapBiomas 

são que, além das classificações anuais de mapas digitais de LULC, o MapBiomas visa 

contribuir com o desenvolvimento de um método rápido, confiável, colaborativo e de baixo 

custo para processar conjuntos de dados em grande escala e gerar séries históricas de mapas 

anuais de LULC (MAPBIOMAS, 2020). 

 Em seguida, as classes de uso e cobertura da terra foram agrupadas de acordo com o 

procedimento utilizando o algoritmo r.reclass na versão 3.18.1 do software livre QGIS com a 

versão 7.8.5 do provedor GRASS (SILVA et al., 2021). De modo que o algoritmo reportado foi 

alimentado com um arquivo de texto contendo a regra de reagrupamento, cuja regra foi 

produzida por via das seis grandes classes originadas da Coleção 5 (floresta, formação natural 

não florestal, agropecuária, área não vegetada, corpos d’água e não observado) (MAPBIOMAS, 

2020).  

Prontamente, criaram-se nove classes, caatinga (1, com base em todas as subclasses de 

floresta, floresta natural, formação florestal, formação savânica, mangue e floresta plantada, e 

incluindo a própria classe de floresta), pastagem (2, baseada na formação natural não florestal 

e em três das suas cinco subclasses, formação campestre, apicum e outras formações não 

florestais, e em duas das oito subclasses de agropecuária, pastagem e mosaico de agricultura e 

pastagem), agricultura (3, embasada nas seis subclasses restantes de agropecuária, agricultura, 

lavoura temporária, soja, cana, outras lavouras temporárias e lavoura perene), solo exposto (4, 

fundamentada em área não vegetada e em três das suas quatro subclasses, praia e duna, 

mineração e outras áreas não vegetadas), área urbana (5, firmada na subclasse remanescente de 

área não vegetada, infraestrutura urbana), agropecuária (6, apoiada apenas na classe de 

agropecuária), corpos d’água (7, amparada na classe de corpos d’água e todas as suas 

subclasses, rio, lago e oceano, e aquicultura, além da subclasse de campo alagado e área 

pantanosa formada na classe de formação natural não florestal), afloramento rochoso (8, 

respaldada pela subclasse de afloramento rochoso resultante da classe de formação natural não 

florestal), e permaneceu a classe de não observado (9).  

Com esses objetos, a estrutura da regra de reagrupamento foi alicerçada pela relação 

entre o código de identificação (ID) dos tipos de cobertura procedentes da Coleção 5 do Projeto 

MapBiomas (classes e subclasses anunciadas), o qual é duplicado, e o código dado as novas 

classes criadas, por exemplo, como o ID da subclasse de formação campestre é 12, e como essa 

subclasse foi inserida na formação da nova classe denominada pastagem, de código 2, assim, a 
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regra de reagrupamento para esse exemplo é 12:12:2. Desta forma, esse procedimento foi feito 

para todos os tipos de cobertura continuadamente, isto é, seguindo a sucessão das seis grandes 

classes supracitadas e suas respectivas subclasses (quando houve). 

 

4.4.2 Forçantes climáticas 

 Neste estudo, o modelo foi forçado com dados meteorológicos de um conjunto de dados 

espaçados regularmente em grades de alta resolução (0.25° x 0.25°) de acesso aberto obtidos 

de Xavier, King e Scanlon (2016), os quais podem ser baixados através do sítio: 

https://utexas.app.box.com/v/Xavier-etal-IJOC-DATA e interpolados, para a precipitação com 

pluviômetros, não considerados na versão original destes dados na área da bacia (OLIVEIRA 

JÚNIOR; SAAD; MOTA DA SILVA, 2021). As outras variáveis meteorológicas diárias 

(temperatura máxima e mínima, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento) foram 

utilizadas da mesma base (XAVIER; KING; SCANLON, 2016). O período utilizado nas 

simulações foi de 01 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2016. 

 Esses dados possuem resolução temporal diária e mensal, e foram desenvolvidos com 

base nos dados de estações de superfície disponíveis para o Brasil, onde a correlação dos dados 

interpolados com dados de superfície para a região hidrográfica da BHS, do Atlântico Norte, 

foi em média 0.6, isto é, obteve-se coeficiente de correlação moderada, dado que as variações 

nos esquemas de interpolação ao longo das bacias hidrográficas são atribuídas principalmente 

a diferenças no calibre ou na densidade da rede de estações (XAVIER; KING; SCANLON, 

2015).  

Sendo que para cada ponto de grade foram estimados valores por meio de diferentes 

métodos de interpolação, onde estes métodos foram avaliados por validação cruzada, que 

compara dados observados em pontos com estimativas pontuais interpoladas. As principais 

fontes de dados utilizadas para construir essa base foram do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), ANA e o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE). As 

variáveis meteorológicas médias diárias presentes nessa base e que foram utilizadas no 

forçamento do modelo foram: precipitação (mm),  temperatura (máxima e mínima) (°C), 

irradiação solar incidente (MJ m-2), umidade relativa do ar (em fração) e velocidade do vento 

(m s-1), a 2 metros de altura (XAVIER; KING; SCANLON, 2016). 
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4.4.3 Descrição de cenários de uso da terra 

Os cenários de uso da terra utilizados nas simulações hidrológicas foram dois: (1) 

cenário controle, composto com os dados das coberturas vegetais da bacia para o ano de 1985, 

exceto as classes solo exposto e afloramento rochoso, que foram substituídas por caatinga 

(Figura 4.4.3.1b); (2) cenário de desertificação (Figura 4.4.3.1c), que foi composto do mapa de 

cobertura do uso da terra do cenário controle (Figura 4.4.3.1b), correspondente ao ano de 1985, 

onde neste mapa foram “sobrepostos” os pixels de solo exposto observados no uso e cobertura 

da terra em 2019 (Figura 4.4.3.1a). Essa foi à forma de considerar, aproximadamente, somente 

o efeito da desertificação acumulada desde o ano de 1985 a 2019. 

A proposta destes cenários foi considerar uma situação em que a caatinga cobria uma 

considerável área na bacia (cenário controle) sem os efeitos da desertificação, e ao mesmo 

tempo isolar o efeito da desertificação neste cenário, ao passo que o efeito do crescimento da 

desertificação na bacia desde o ano 1985 até 2019 foi considerado (cenário de desertificação). 

 

Figura 4.4.3.1: Mapas das etapas de construção do cenário controle e de desertificação, onde 

cada um representa o mapa de uso e cobertura da terra resultante de (a) 2019 (apenas solo 

exposto), (b) 1985 (exceto solo exposto) e da (c) sobreposição dos mapas dos itens a e b. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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4.4.4 Prescrição de parâmetros biofísicos 

 Ainda para obter uma configuração mais realística da cobertura do solo na bacia foi 

preciso recorrer a modificação de alguns parâmetros biofísicos do SWAT, como o IAF, definido 

como sendo a área das folhas das plantas equivalentes a área da HRU. Para esse fim, foram 

reunidas informações da fisiologia com base na literatura para os valores sazonais dos seguintes 

parâmetros: o índice máximo potencial da área foliar para a planta (frLAImx, BLAI), e o índice 

mínimo da área foliar do dossel (LAI, DLAI), conforme os dados das fontes da Tabela 1 

observada no Apêndice A (ARNOLD et al., 2012; NEITSCH et al., 2011).  

Desta forma, a despeito do pouco detalhamento adotado em termos dos aspectos da 

vegetação que não foram incluídos no SWAT, além do frLAImx e LAI, também foi considerada a 

condutância estomática máxima com elevada radiação solar e baixo déficit de pressão de vapor 

(gℓ, GSI), capacidade máxima de interceptação do dossel (canmx, CANMX), altura máxima do 

dossel (hc,mx, CHTMX), e profundidade máxima radicular (Zroot,mx, RDMX), esses parâmetros 

associam-se a evapotranspiração, a qual reflete diretamente a profundidade do solo e a cobertura 

vegetal (Tabela 4.4.4.1) (FELIX; DA PAZ, 2016). 

 

Tabela 4.4.4.1: Parâmetros biofísicos relacionados à vegetação para a caatinga, pastagem e 

deserto. 

Parâmetros Caatinga Fonte Pastagem Fonte Deserto Fonte 

BLAI (m².m-

2) 
2.01,2 

Nascimento e Brito (2007)1, 

Cunha et al. (2009)2 
0.97 

Cunha, Alvalá e 

Oliveira (2013) 

< 

0.201,2 

Dong e Zhang (2000)1, 

Oliveira et al. (2011)2 

DLAI (m².m-

2) 
0.55 Cunha et al. (2009) 0.06 

Machado et al. 

(2016) 
< 0.10 Oliveira et al. (2011) 

GIS (m.s-1) 0.213 Marques et al. (2020) 0.003 
Mota da Silva 

(2014) 
0.001 Ogle e Reynolds (2002) 

CANMX 

(mm) 
2.54 Medeiros (2017b) 0.70 

Mota da Silva 

(2014) 
0.53 Wang et al. (2012) 

CHTMX (m) 1.0 de Andrade et al. (2017) 1.20 
Mota da Silva 

(2014) 
0.8 Zhao et al. (2016) 

RDMX (m) 2.0 de Andrade et al. (2017) 1.50 
Mota da Silva 

(2014) 
0.12 Nobel e Zutta (2007) 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

Sobre as características consideradas para a vegetação caatinga relacionadas com o IAF, 

de Andrade et al. (2017) e Magalhães et al. (2018) também ajustaram o IAF de 2 m².m-2 para 

uma bacia hidrográfica no NEB e para uma bacia experimental na região semiárida do estado 

brasileiro de Pernambuco com faixa de 0 a 8. Além disto, apesar de Mota da Silva (2014) ter 

determinado a resistência do dossel (GIS) para a classe de pastagem na região sudeste do Brasil, 
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o valor de 0.003 está coerente com o intervalo de 0.001 a 0.004 aferido por dos Santos et al. 

(2014) em microbacias no SAB.  

No que tange ao CANMX, os valores citados pela literatura são adequados fisicamente, 

uma vez que variam respectivamente entre 0 e 10, mínimo e máximo (MEDEIROS, 2017b; 

SANTOS, 2016). Como o CANMX influencia na evapotranspiração, além dos quatro 

parâmetros da calibração selecionados no item subsequente, o CANMX é um dos parâmetros 

mais influentes no processo de modelagem com o SWAT para bacias hidrográficas da região 

nordeste do país (ALVES DA SILVA, 2015; ARAGÃO et al., 2013; DANTAS, 2016; 

SANTOS, 2016). 

 

4.5 Calibração do modelo hidrológico 

4.5.1 Seleção de parâmetros 

Na definição dos parâmetros do modelo, o grau de sensibilidade que a resposta da vazão 

simulada pelo SWAT tem com relação a variabilidade dos parâmetros foi conhecido 

automaticamente em conjunto com o procedimento de calibração adotado (hydroPSO), no qual 

executa um fluxo de trabalho de modelagem padrão, incluindo análise de sensibilidade, 

calibração de parâmetros e avaliação dos resultados da calibração, usando um único software 

(ZAMBRANO-BIGIARINI; ROJAS, 2013).  

Fundamentado em parâmetros que foram selecionados com base em estudos anteriores 

utilizando o SWAT para a África (MUSAU et al., 2014) e para o NEB (MEIRA, 2020), para 

definir entre os parâmetros selecionados aqueles que seriam usados para otimização do modelo, 

foi levado em conta os parâmetros que exercem influência em diferentes processos do ciclo 

hidrológico, assim, optou-se por parâmetros que representam os componentes do fluxo 

superficial, e do fluxo subterrâneo do balanço hídrico. 

Perante o exposto, os parâmetros selecionados para calibração do modelo foram: CN2 

(número da curva na condição de umidade II), GWQMN (limite do nível de água no aquífero 

raso necessário para ocorrer fluxo de retorno), RCHRG_DP (f ração de percolação do aquífero 

profundo), e SOL_K (condutividade hidráulica saturada).  

Em que o CN2 está relacionado ao escoamento superficial, e por sua vez ao uso e 

cobertura da terra, pois o número da curva SCS é uma função da permeabilidade do solo, uso 

da terra e condições hídricas do solo (SCS, 1972); o GWQMN e o RCHRG_DP tem relação 

com os processos que ocorrem no aquífero, como o escoamento de base (MEIRA, 2020); e o 

SOL_K é relativo aos tipos de solo, visto que para efeito de descrição das características físico-
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hídricas do solo, a condutividade hidráulica saturada do solo (Ksat) é uma medida da facilidade 

de movimentação da água no solo, por relacionar a taxa de fluxo de água do solo (densidade de 

fluxo) ao gradiente hidráulico, e é o recíproco da resistência da matriz do solo ao fluxo de água 

(ARNOLD et al., 2012), assim, definindo o padrão de escoamento, como por exemplo: o 

escoamento de base aumenta quando Ksat encontra-se entre valores baixos e médios e diminui 

quando o parâmetro está entre médio e alto. 

 

4.5.2 Processo de calibração 

 O SWAT foi calibrado de acordo com o procedimento especificado por Mota da Silva 

(2014), no qual abrangeu a calibração e validação da vazão em quatro sub-bacias da BHS 

(Figura 4.5.2.1) a partir do algoritmo de calibração hydroPSO implementado por Zambrano-

Bigiarini e Rojas (2013), empregado com o uso da função KGE. Sobre a análise de sensibilidade 

dos parâmetros do modelo, o pacote hydroPSO utilizou a técnica Latin Hypercube One-Factor-

At-a-Time (LH-OAT), o qual projeta um teste de maneira que as alterações são atribuídas sem 

equívoco às mudanças dos parâmetros, e o valor que será testado é prescrito por meio da 

subdivisão da distribuição de cada parâmetro em n intervalos, onde a probabilidade de 

ocorrência de cada intervalo é de 1/n (MEIRA, 2020). 

 O hydroPSO é um novo pacote R que foi desenvolvido para a calibração do SWAT, mas 

que pode ser aplicado para a calibração de outros modelos, independentemente do modelo 

usado. Além do mais, o hydroPSO implementa vários aprimoramentos de última geração e 

opções de ajuste para o algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO), para atender às 

necessidades específicas do usuário (ZAMBRANO-BIGIARINI; ROJAS, 2013).  

A calibração foi feita com os dados na escala mensal devido ao expressivo número de 

falhas nas medições da vazão diária nas quatro sub-bacias avaliadas, onde o processo de 

calibração foi efetuado em ambos os cenários de uso e cobertura da terra, controle e 

desertificado. O SWAT foi forçado com as observações durante o período de 1980 a 2016, mas 

sabendo que o SWAT precisa de pelo menos dois anos para se aquecer (condição que a umidade 

do solo se estabiliza) (STRAUCH et al., 2012), portanto, foram desprezados três anos para 

contabilizar o período de warm up (aquecimento) do modelo e as saídas permanecerem livres 

deste efeito, logo, ao invés de 37 foram 34 anos de simulação, isto é, compreendendo de 01 de 

janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016.  
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Além disso, o período da calibração para as quatro estações foi de: 2008 a 2009 (2 anos) 

(Acari), 2004 a 2011 (8 anos) (Caicó), 1987 a 2000 (14 anos) (Sítio Volta), e 1986 a 2000 (15 

anos) (São Fernando).  

Enquanto a validação, que consiste em averiguar a resposta do modelo utilizando um 

período distinto ao da calibração, foi realizada para os períodos de: 2010 a 2011, 1987 a 1997, 

2001 a 2014, e 2001 a 2014, respectivamente. Haja vista que, tipicamente, não se aplica a 

calibração no período completo de dados, então, particiona o período com base na seleção de 

eventos representativos das condições de prognóstico, pois quando o modelo é usado para 

prever cheia os eventos ajustados devem ser os maiores da série (dois ou três), para evitar 

tendenciosidade do prognóstico, e representar a hidroclimatologia da bacia no período 

selecionado (TUCCI, 2005). Portanto, escolheu-se recortes temporais hidroclimatologicamente 

semelhantes acerca dos períodos de calibração e validação. 

A partir de cada uma das quatro estações reportadas na seção 4.1.1 do capítulo corrente 

foi delineada manualmente da cabeceira a foz a respectiva sub-bacia com base na definição da 

rede de drenagem da BHS feita pelo SWAT de maneira automática em um ambiente controlado, 

após isso as estações passaram a constituir o exutório das sub-bacias maiores que foram 

manuseadas como ponto de referência no processo de calibração do regime de vazão (Figura 

4.5.2.1).  

 

Figura 4.5.2.1: Mapa do delineamento das sub-bacias da BHS. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

Após isso, para concluir o processo de calibração do modelo foi necessário definir o tipo 

de solo e de cobertura predominante nas quatro sub-bacias delimitadas, a fim de incluir essa 

informação nos arquivos dos parâmetros CN2 e SOL_K. Isso foi feito baseado no recorte do 

mapa de tipos de solo da BHS por meio do contorno de cada sub-bacia, e no arredondamento 

da média para o número inteiro imediatamente superior ou inferior, que por sua vez equivale 

ao número da classe do solo dominante (Figura 4.5.2.2).  

E para indicar o tipo de uso e cobertura da terra preponderante nas sub-bacias também 

se recortou o mapa de uso e cobertura do solo (2019) por intermédio do contorno de cada sub-

bacia, e calculou-se o percentual de cada cobertura pela quantidade de pixels das respectivas 

coberturas em função da quantidade total de pixels do arquivo raster de cada sub-bacia (Figura 

4.5.2.3, Tabela 4.5.2.1). 

 

Figura 4.5.2.2: Recorte do mapa da classificação de solos da BHS por meio da máscara das sub-

bacias de (a) Acari, (b) Caicó, (c) São Fernando, e (d) Sítio Volta. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

De acordo com a metodologia proposta, a classe de solo preeminente nas sub-bacias de 

Acari e Sítio Volta é neossolo (leste da BHS), e nas sub-bacias de Caicó e São Fernando (oeste 

da BHS) é luvissolo (Figura 4.5.2.2).  Para a cobertura vegetal, nas sub-bacias de Caicó e Sítio 

Volta prevalece a caatinga, enquanto nas sub-bacias de Acari e São Fernando a predominância 

é de solo exposto e pastagem, por essa ordem, haja vista que o solo exposto se distribui em 

grande parte na sub-bacia de Acari. E a atividade agrícola ocorre essencialmente no setor norte 

das sub-bacias de Acari e Caicó (Figura 4.5.2.3). 

 

Figura 4.5.2.3: Recorte do mapa do uso e cobertura da terra da BHS por meio da máscara das 

sub-bacias de (a) Acari, (b) Caicó, (c) São Fernando, e (d) Sítio Volta. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

Para realizar este procedimento, o tipo do solo e do uso da terra preponderante de cada 

sub-bacia foram incluídos na calibração do modelo mediante seus respectivos códigos, e em 

conjunto com o número de identificação (ID) das sub-bacias elencadas (Tabela 4.5.2.1). A 

caatinga foi representada no SWAT como a classe Range Brush (RNGB), pois essa é a classe 

de vegetação existente no banco de dados do SWAT, devido a sua proximidade em termos de 

características físicas, como por exemplo, a relação biomassa/taxa de energia de 34 

(kg/ha)/(MJ.m-2), altura máxima do dossel e profundidade radicular máxima similares, entre 

outros (DE ANDRADE et al., 2019). 

 

Tabela 4.5.2.1: Tipo do solo e do uso e cobertura da terra que domina em cada posto 

fluviométrico e seus respectivos códigos. 

Sub-bacia ID Solo Uso e Cobertura 

Acari 32 Neossolo (NEOS) Solo exposto (BARR) 

Caicó 38 Luvissolo (LUVI) Caatinga (RNGB) 

Sítio Volta 65 Neossolo (NEOS) Caatinga (RNGB) 

São Fernando 17 Luvissolo (LUVI) Pastagem (PAST) 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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 A acurácia da calibração e validação do modelo foi avaliada a partir das vazões mensais 

e ciclo anual da vazão. Assim como foi feita uma análise objetiva, fornecida por uma tabela 

com um conjunto de métricas para aferir o ajustamento do modelo. Esse conjunto foi composto 

pelo coeficiente de determinação (R²) (Equação 4.5.2.1), que atribui a proporção da variância 

da vazão simulada a partir das observações, variando de 0 a 1 (valor ideal). Também foi usado 

o PBIAS (Percent bias) (Equação 4.5.2.2), que mede em % a tendência média dos valores 

simulados de serem maiores ou menores do que os observados. O valor ótimo de PBIAS é 0, 

com valores de baixa magnitude indicando simulação de modelo precisa. Valores positivos 

indicam viés de superestimação, enquanto valores negativos indicam viés de subestimação do 

modelo. E o KGE (Equação 4.5.2.3) entre a vazão simulada e observada, que varia de -infinito 

a 1. Essencialmente, quanto mais próximo de 1, mais preciso é o modelo. E finalmente, o RMSE 

(Root Mean Square Error) (Equação 4.5.2.9) nas mesmas unidades do simulado e observado. 

O RMSE fornece o desvio padrão do erro da vazão simulada pelo modelo. Um valor menor 

indica melhor desempenho do modelo (WILKS, 2006; ZAMBRANO-BIGIARINI, 2020). 

𝑅2 = 

(
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𝐾𝐺𝐸 = 1 − 𝐸𝐷 

𝐸𝐷 = √(𝑠[1] ∗ (𝑟 − 1))2 + (𝑠[2] ∗ (𝑣𝑟 − 1))2 + (𝑠[3] ∗ (𝛽 − 1))2 

Em que: 𝐸𝐷 é a distância euclidiana do ponto ideal c(1,1,1), ou seja, os elementos 𝑠 são usados 

para ajustar a ênfase em diferentes componentes, e 𝑠  é o comprimento numérico (3), 

representando os fatores de escala a serem usados para redimensionar o espaço de critérios antes 

de calcular a 𝐸𝐷. 

Na composição deste índice, existem três componentes principais envolvidos: 

1) 𝑟: o coeficiente de correlação produto-momento de Pearson. O valor ideal é 1. 

𝑟 =  
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2) Beta: a razão entre a média dos valores simulados e a média dos observados. O valor ideal é 

1.  

𝛽 =  𝜇𝑠/𝜇𝑜 

3) 𝑣𝑟: razão de variabilidade, que pode ser calculada usando o desvio padrão (Alfa) ou o 

coeficiente de variação (Gama) do simulado e do observado, dependendo do valor do método. 

𝑣𝑟 =  {
𝛼 ,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 = "2009"
𝛾 ,𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 = "2012"

 

3.1) Alfa: a variabilidade é definida como a razão entre o desvio padrão dos valores simulados 

e o desvio padrão dos observados. O valor ideal é 1. Esta é a opção padrão (GUPTA et al., 

2009). 

𝛼 =  𝜎𝑠/𝜎𝑜 

3.2) Gama: a variabilidade é definida como a razão entre o coeficiente de variação (CV) dos 

valores simulados e o coeficiente de variação dos observados. O valor ideal é igual a 1 (KLING; 

FUCHS; PAULIN, 2012). 

𝛾 =  
𝐶𝑉𝑠
𝐶𝑉𝑜

=
𝜎𝑠/𝜇𝑠
𝜎𝑜/𝜇𝑜

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑(𝑆𝑖 − 𝑂𝑖)2
𝑛

𝑖=1

 

Na qual: 𝑆𝑖 e 𝑂𝑖 são os valores simulados e observados, 𝑆̅ e �̅� são as médias aritméticas dos 

valores simulados e observados, e 𝑛 corresponde ao número de observações. 

 

 A destreza do modelo hidrológico foi avaliada recorrendo a inspeção do hidrograma e 

da curva de permanência da vazão simulada. O hidrograma é um tipo de gráfico, que permite 

observar a taxa de variação da vazão no decorrer do tempo, enquanto a curva de permanência 

ou a curva de regularização de um rio assemelha-se a um histograma (distribuição de 

frequências), pois exprime a associação entre a vazão e o tempo de duração com que esse fluxo 

é igualado ou excedido. Ademais, foi usado o diagrama de dispersão que destaca, de maneira 

evidente, a distribuição dos eventos simulados em relação aos observados, assim como a 

proporção da variância do fluxo simulado baseada nas observações, empregando o R2. 

Quantitativamente, foi usada a KGE na avaliação do fluxo simulado. Essa medida de 

adequação foi desenvolvida por Gupta et al. (2009) para fornecer uma decomposição de 

diagnóstico interessante, na qual facilita a análise da importância relativa de seus diferentes 

componentes (correlação, viés e variabilidade) no contexto da modelagem hidrológica. Kling, 

Fuchs e Paulin (2012), propôs uma versão revisada deste índice, para garantir que as razões de 

(4.5.2.6) 

(4.5.2.7) 

(4.5.2.8) 

(4.5.2.9) 
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viés e variabilidade não sejam correlacionadas. Uma discussão completa do índice de Kling-

Gupta foi feita por (GUPTA et al., 2009). 

 Com intenção de apreciar as componentes hidrológicas em função da precipitação e do 

escoamento total, o padrão dos fluxos hidrológicos e da disponibilidade hídrica da BHS perante 

dois cenários de uso e cobertura da terra (controle e desertificado), que aconteceu em duas 

etapas: em primeiro lugar, avaliou-se o histórico dos fluxos hidrológicos, da mesma forma que 

o balanço hídrico a longo prazo.  

 Mais tarde, foi avaliada a disponibilidade hídrica. Os fluxos hidrológicos 

(evapotranspiração, escoamento total e suas respectivas componentes, água armazenada no solo 

e percolação) foram avaliados a partir do ciclo anual de cada um deles para ambos os cenários 

de uso e cobertura da terra, construído com os valores mensais das 99 (123) sub-bacias no 

cenário controle (desertificado). Essas variáveis também foram verificadas sazonalmente, isto 

é, para a estação úmida e seca da bacia. A precipitação, evapotranspiração e escoamento total 

ainda foram avaliados por recurso da representação espacial desses fluxos na BHS, usando os 

acumulados anuais de 99 sub-bacias para os cenários supracitados. 

 O balanço hídrico foi avaliado por meio dos acumulados médios anuais de precipitação, 

evapotranspiração, escoamento total, escoamento superficial e lateral na BHS. No qual foi 

calculada a razão entre a (o) evapotranspiração/escoamento total e a precipitação, do mesmo 

jeito para o escoamento superficial e lateral em toda a bacia, onde aferiu-se a razão de cada 

escoamento com relação ao escoamento total. Para terminar, a disponibilidade hídrica foi 

avaliada por intermédio do ciclo anual da vazão também para os dois cenários reportados. E da 

curva de permanência mensal e da estação úmida no cenário controle e desertificado.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo foi realizada uma análise descritiva e exploratória dos cenários de 

cobertura da terra obtidos pela modelagem com o SWAT, a fim de avaliar e discutir de maneira 

ampla a resposta dos processos hidrológicos da bacia com relação ao padrão que se pretende 

identificar com o avanço da desertificação, sendo a discussão dos impactos causados por tal 

fenômeno é o objeto central desta pesquisa.     

 

5.1 Sinal sazonal da vazão 

O sinal dos máximos de vazão mostra que o período chuvoso da BHS efetivamente é 

compreendido entre fevereiro e maio, bem como os valores mínimos de vazão sugerem que o 

período seco corresponde de julho a outubro (Figura 5.1.1) (COSTA et al., 2002; REBOITA et 

al., 2012). O período úmido contribui para maiores vazões nas estações de São Fernando e 

Caicó, em especial, nos meses de fevereiro (~10 m³.s-1 e ~6 m³.s-1), abril (~19 m³.s-1 e ~9 m³.s-

1) e maio (~16 m³.s-1 e ~13 m³.s-1). Como a estação de São Fernando tem área de drenagem 

maior que as demais, sobressai na magnitude. Enquanto o posto fluviométrico de Sítio Volta 

apresenta vazão constante ao decorrer da quadra chuvosa, com vazão superior aos postos de 

Caicó e Acari no mês de março (~3 m³.s-1), mas a máxima acontece no mês seguinte.  

Assim como o posto de Sítio Volta mensura vazão inferior à estação de Acari nos meses 

de abril e maio, a qual registra em média ~4 m³.s-1 e ~5 m³.s-1 nos meses reportados, sendo 

nestes onde a vazão medida em Acari permanece maior do que zero, principalmente, no mês 

em que a estação afere a maior vazão do período chuvoso (maio). No entanto, é importante 

frisar que a vazão medida nas estações fluviométricas situadas na bacia não pode ser usada 

como um indicador da sazonalidade sobre a BHS, pois essa verificação não leva em conta que 

rio acima das estações existem barragens, assim, a regulação deles sobre a vazão pode estar 

modulando o padrão. 

 

Figura 5.1.1: Boxplot da vazão média observada (m³.s-1) das estações fluviométricas de Acari, 

Caicó, São Fernando e Sítio Volta durante: a estação úmida (fev-mai) (lado direito) e estação 

seca (jul-out) (lado esquerdo). 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

 Vale frisar que diferente das demais estações, em São Fernando é possível notar que em 

média a vazão encontra-se acima de zero ainda que no período seco, atingindo 

aproximadamente 10 m³.s-1. Dessa forma, no período chuvoso a estação de São Fernando 

registra o máximo da vazão média de toda a bacia (~ 50 m³.s-1), seguida de Caicó e Sítio Volta, 

ambas com quase 10 m³.s-1 (Figura 5.1.1).  

 

Figura 5.1.2: Boxplot mensal da vazão (m³.s-1) das estações fluviométricas de (a) Acari, (b) 

Caicó, (c) Sítio Volta e (d) São Fernando, onde a área retangular com contorno azul (vermelho) 

indica a estação chuvosa (seca) da bacia. 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

 

 Tanto a climatologia mensal (Figura 5.1.2) como anual da vazão corrobora que os 

eventos de vazão de cheias foram ocasionados por extremos de precipitação na bacia. Isso 
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consolida que a BHS detém um padrão climático de acentuada variabilidade interanual, que por 

sua vez condiciona a alternância entre anos de chuvas regulares e anos de prolongada escassez 

hídrica, que produzem secas prolongadas (CUNHA et al., 2015a; NASCIMENTO; BRITO, 

2007). 

5.2 Representação física da bacia: uso e cobertura do solo 

 Os 35 anos de mudança na série de dados do LULC revelaram que a BHS perdeu 5.62% 

da vegetação natural (caatinga densa e aberta), principalmente para a pecuária e atividades 

agrícolas. As pastagens aumentaram 1.44% somente de 1985 a 2003, e a agricultura quase 8%, 

principalmente substituindo os antigos campos de pastagem, que reduziram 8.73% entre 1985 

e 2019.  

 E nessa nova coleção do MapBiomas é inegável o avanço do processo de desertificação 

na BHS, especialmente na porção leste da bacia, onde localiza-se o NDS, em que a cobertura 

de solo exposto cresceu quase o dobro (triplo) [+ 7.33% (+ 11.14%)] comparado ao ano de 1985 

(2003), chegando a 15.39%, percentual esse próximo ao que foi esclarecido pela ANA (2014) 

(17.2%) e por Medeiros (2017) (15.40%), e foi observado o aumento (redução) gradual de áreas 

urbanas [+ 3.65%] (de áreas de corpos d’água [- 5.01%]), cujas áreas reduzidas podem ser 

usadas como um indicativo de desertificação (Figura 5.2.1) (SHARMA, 1998). 

Figura 5.2.1: Mapas do uso e cobertura da terra de (a) 1985 e (b) 2019 da Coleção 5 do Projeto 

MapBiomas para a BHS. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

5.3 Padrão sazonal do índice de área foliar observado 

A média suavizada do 𝐼𝐴𝐹  observado em escala mensal para as duas classes 

predominantes de vegetação da bacia permite denotar o sinal sazonal de maneira mais evidente, 

principalmente, para áreas de pastagem, onde o padrão encontrado assemelha-se ao ciclo 

anual do IAF oriundo do MODIS e da precipitação acumulada para uma estação experimental 

de fluxo da caatinga (Figura 5.3.1) (CUNHA et al., 2013). 

 

Figura 5.3.1: Ciclo anual do IAF (m².m-2) de áreas de (a) caatinga e (b) pastagem, sendo os 

valores sazonais do IAF representados pelos pontos, os quais maiores (menores) valores são 

indicados por um tom mais claro (escuro) de azul, e a curva contínua azul retrata a média 

suavizada com seu respectivo intervalo de confiança de 95% na média mostrado pela área 

sombreada em cinza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

5.4 Calibração e validação da vazão 

 Em geral, o SWAT simulou satisfatoriamente a vazão na bacia do rio Seridó, onde a 

sazonalidade das cheias e estiagens foi simulada coerentemente bem, embora para o período de 

estiagem, o modelo tenha superestimado a vazão observada, com a simulação de poucos pulsos 
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hidrológicos que não foram registrados na vazão observada, como os que ocorreram nas sub-

bacias de Caicó e do Sítio Volta (Figura 5.4.1b e 5.4.1c). No entanto, é comum um modelo 

ajustar bem as vazões máximas  e superestimar (ou subestimar) as vazões mínimas (TUCCI, 

2005).  

 Este aspecto pode ser encontrado no estudo de De Andrade et al. (2019) que notaram  

que no momento da calibração em quatro das cinco seções do rio avaliadas pelos autores foi 

retratado um PBIAS dentro do intervalo muito bom (abaixo de 10%), sendo a maior parte menor 

que 3%. Contudo, durante a validação o quadro opõe-se com quase todas as estações indicando 

viés maior que 10% entre as seções do rio avaliadas. 

 Como esperado, os hidrogramas mensais de menor magnitude são observados e 

simulados nas sub-bacias Sítio Volta e Acari, respectivamente. A vazão mensal máxima 

simulada nessas sub-bacias foi inferior a 50 m³.s-1 (Figura 5.4.1c e 5.4.1a). Já os hidrogramas 

mensais com maiores vazões foram simulados nas sub-bacias Caicó e São Fernando. As vazões 

mensais máximas nessas sub-bacias ultrapassam 150 m³.s-1 (Figura 5.4.1b e 5.4.1d). 

 Na sub-bacia de São Fernando foi encontrado o melhor ajuste da vazão simulada, onde 

foi explicado pelo modelo uma variação relevante da vazão, cerca de 86% da variância da vazão 

observada (R² = 0.86, Figura 5.4.2d – calibração). Por outro lado, no período de validação a 

proporção da variância da vazão simulada foi substancialmente inferior, com uma redução de 

0.54 no R² comparado ao R² da calibração (Figura 5.4.2d – validação).  Nas sub-bacias de Caicó 

e Acari ocorreu o mesmo padrão, onde a vazão simulada explicou a maior parte da variância da 

vazão observada durante o período de calibração (Figura 5.4.2a e Figura 5.4.2b).  

 O Sítio Volta foi a única sub-bacia onde foi observado um padrão oposto, i.e., a vazão 

simulada no período de validação explicando a maior parte da variância da vazão observada, 

mas em ambos os períodos de avaliação da vazão simulada, o R² obtido para essa sub-bacia foi 

insatisfatório (Figura 5.4.2c). Isso acontece frequentemente em outras bacias hidrográficas no 

NEB usando o SWAT, tanto em escalas de tempo anuais como mensais, como foi reportado 

por de Andrade et al. (2019) em cinco estações medidoras de vazão na Bacia do rio Mundaú. A 

razão principal de tal limitação é a não consideração da regulação da vazão pelos reservatórios 

distribuídos a montante das sub-bacias onde a vazão foi calibrada.  

 Embora a calibração tenha sido satisfatória, os coeficientes das funções utilizadas na 

avaliação da vazão simulada (Tabela 5.4.2) apresentaram uma redução/aumento, o que 

implicou na diminuição da destreza do SWAT no período de validação. Isso pode ter associação 

com a representatividade razoável dos eventos de precipitação na região hidrográfica da bacia 

pela base de dados usada, pois embora este conjunto de dados tenha sido novamente 
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interpolado, da última vez com pluviômetros presentes na área da bacia, mas a correlação dos 

dados interpolados com dados de superfície para a região produziu um coeficiente de correlação 

moderada, em torno de 0.6 acerca da versão original destes dados (XAVIER; KING; 

SCANLON, 2015).  

 Para outras sub-bacias, Caicó e Sítio Volta, o SWAT não simulou a vazão de forma 

desejável. Como recorrentemente ocorre que estes indicadores sejam reduzidos no período de 

validação (BRAGA et al., 2019; MORIASI et al., 2007), logo, os resultados da calibração 

mostraram uma correspondência melhor, onde os valores simulados caíram de muito bons (São 

Fernando e Acari) e razoáveis (Caicó) na calibração para intervalos insatisfatórios (Caicó e São 

Fernando) e muito bons (Acari) durante a validação. 

 Contudo, de maneira geral, a vazão simulada na bacia do rio Seridó foi aceitável, uma 

vez que na sub-bacia com maior área de drenagem, São Fernando, o modelo simulou a vazão 

durante a calibração satisfatoriamente, com um KGE e um R² superiores a 0.75 e um PBIAS 

inferior a 4%. A magnitude média da vazão simulada está dentro da faixa muito boa (PBIAS 

<± 10) durante a calibração para a sub-bacia de São Fernando (Tabela 5.4.2), de acordo com o 

estudo de caso que o SWAT foi aplicado para a bacia do rio Leon no Texas (MORIASI et al., 

2007).  

Similarmente, fazendo uso da rotina hydroPSO para a calibração da vazão pelo SWAT, 

Musau et al. (2014) também constatou um R² superior a 0.75 e um PBIAS de apenas -1.4% na 

bacia do rio Nzoia (Quênia). Igualmente para a sub-bacia Acari, com KGE, R² e PBIAS iguais 

a 0.77; 0.74 e 16.3%, respectivamente, que  indicaram que o viés da vazão  simulada nesta  sub-

bacia  foi satisfatório (< 25%) para a fase de calibração (BRACMORT et al., 2006; VAN LIEW 

et al., 2007).  
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Figura 5.4.1: Hidrograma da vazão mensal observada e simulada pelo SWAT no período de 

calibração e validação para (a) Acari, (b) Caicó, (c) Sítio Volta e (d) São Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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 O processo de calibração do SWAT resultou no ajuste dos parâmetros descritos na 

Tabela 5.4.1, com valores do CN2 e do GWQMN  distintos daqueles encontrados por Meira 

(2020) (63 e 4533, respectivamente) para uma bacia de clima semiárido no RN. Igualmente  

CN2 das sub-bacias  Acari e Sítio Volta comparado ao que foi ajustado por Fontes Júnior (2016) 

na calibração da vazão e da umidade do solo com o SWAT na bacia do Jatobá, Pesqueira-PE 

(CN2 = 73.7) e por de Andrade et al. (2019) na calibração do SWAT na estação do rio Largo 

(bacia hidrográfica representativa no NEB) (CN2 = 73.7).  

 O valor calibrado do GWQMN por de Andrade et al. (2019) apresenta uma diferença de 

cerca de 400 mm e de 700 mm do valor ajustado para as estações de Acari, Caicó e Sítio Volta, 

respectivamente. Do mesmo modo, a condutividade hidráulica saturada (SOL_K), que 

apresentou pouca diferença daquela definida pela Embrapa Solos (1997) e por Medeiros e Silva 

(2014) para luvissolo, que é o solo predominante na sub-bacia de Caicó, bem como os valores 

de SOL_K determinados por Corrêa et al. (2003), Medeiros e Silva (2014), Ramos (2018) e 

Silva (2018), que embora sejam distintos dos valores ajustados para a bacia do rio Seridó, tais 

valores integram uma classe que é comum em regiões com tipo de solo neossolo, sendo este 

dominante nas sub-bacias de Acari e Sítio Volta. 
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Figura 5.4.2: Diagrama de dispersão da vazão mensal observada e simulada pelo SWAT no 

período de calibração (lado esquerdo) e validação (lado direito) para (a) Acari, (b) Caicó, (c) 

Sítio Volta e (d) São Fernando. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

O RMSE a nível mensal nas sub-bacias de Acari e Caicó são simulares ao RMSE obtido 

por Felix e Paz (2016) para o rio Piancó na PB, dado que  na escala mensal o modelo produz 

erros menores, sendo 17.89 m³s na calibração (13.7 m³.s-1 na validação) (Tabela 5.4.2).  De 

maneira geral, o SWAT superestimou a vazão durante as cheias. O PBIAS e o RMSE médio 

durante o período de validação para as quatro sub-bacias foi ~ 107% (ou 50% desconsiderando 

Acari) e 11.8 m³.s-1, respectivamente (Tabela 5.4.2). Estes indicadores durante a calibração são 

aceitáveis, correspondendo a um viés de 30% e 8.3 m³.s-1, respectivamente (Tabela 5.4.2).  

O desafio desse processo, dominantemente, é a regulação da vazão por reservatórios a 

montante das quatro sub-bacias e/ou incerteza na precipitação, que por sua vez gera erros na 

simulação da vazão, dado que esta é a forçante mais importante em modelos hidrológico, e 

como a chuva do produto é interpolada pela inverso da distância. Se uma estação vizinha a 

bacia do rio Seridó apresenta chuva, mesmo sem ter chovido dentro da bacia de estudo, irá gerar 

um valor residual. E para entender a magnitude dessa extração de água, o primeiro desafio 

decorre por consequência da presença de reservatórios nos cursos dos rios simulados, sendo 

Sabugi, Carnaúba e Esguincho no RN e os açudes São Mamede e Santa Luzia na PB, todos 

estes rio acima da sub-bacia de São Fernando (ANA, 2016; MEDEIROS, 2017). 

Foi possível notar que a operação de reservatórios perto da cabeceira das sub-bacias 

delimitadas, produziu maior efeito quanto a assimetria entre as curvas de permanência 

observada e simulada (controle e deserto) na sub-bacia de São Fernando, isso é resultante da 

vazão regularizada Q90% atingir até 2.16 m³.s-1 nos reservatórios Sabugi (sub-bacia de São 

Fernando), enquanto nos demais reservatórios a vazão regularizada não ultrapassa 0.48 m³.s-1 

(ANA, 2016).  

Esse efeito também é mais pronunciado em São Fernando, uma vez que nesta sub-bacia 

quatro dos cinco açudes detêm capacidade de regularização para Q90%, número maior do que 

nas sub-bacias restantes. E vale reforçar que o açude Passagem das Traíras assim como em 

praticamente todos os reservatórios apresenta déficit, isto é, situação mais crítica em relação ao 

balanço hídrico, sendo os maiores déficits nos açudes Boqueirão de Parelhas, Itans, Cruzeta e 

Gargalheiras, e os reservatórios Sabugi, Esguincho e São Mamede são os únicos da bacia do 

rio Seridó que contém disponibilidade suficiente para atender a demanda pelos usos associados, 

todos estes situados na sub-bacia de São Fernando (ANA, 2016). 
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Tabela 5.4.1: Parâmetros calibrados, sua respectiva descrição e valor ajustado após a calibração 

das sub-bacias de Acari, Caicó, Sítio Volta e São Fernando. 

Parâmetro Descrição 

Valor Ajustado 

Acari Caicó 
Sítio 

Volta 

São 

Fernando 

CN2 
Número da curva na condição de 

umidade II 
71 39 72 87 

GWQMN (mm) 
Limite do nível de água no aquífero raso 

necessário para ocorrer fluxo de retorno 
2264 2001 3395 3796 

RCHRG_DP 
Fração de percolação do aquífero 

profundo 
0.001 0.001 0.001 0.004 

SOL_K (1ª camada do 

solo) (mm.hora-1) 

Condutividade hidráulica saturada 
15.02 15.04 15.00 32.58 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

 O resultado favorável do coeficiente de determinação para a estação de São Fernando 

na calibração, também pode ser ocasionado em razão deste posto apresentar o segundo menor 

percentual de falhas nos dados fluviométricos (26.57%). Do mesmo modo, que o elevado 

percentual de dados faltantes em Caicó (45.79%), o maior entre as estações, pode ter implicado 

na dificuldade de ajuste da vazão simulada pelo SWAT com relação a vazão observada na 

calibração (Tabela 5.4.2).  

 

Tabela 5.4.2: Coeficientes (coef.) das funções R², PBIAS, KGE e RMSE calculadas com a 

vazão simulada pelo SWAT e vazão observada para as quatro sub-bacias Acari, Caicó, Sítio 

Volta e São Fernando durante os seus respectivos períodos de calibração (calib.) e validação 

(valid.) da vazão mensal. 

 Acari Caicó Sítio Volta São Fernando 

Coef. das 

funções 

calib. 

(2008-

2009) 

valid. 

(2010-

2011) 

calib. 

(2004-

2011) 

valid. 

(1987-

1997) 

calib. 

(1987-

2000) 

valid.  

(2001-

2014) 

calib. 

 (1986-

2000) 

valid. 

(2001-

2014) 
R² (-) 0.74 0.73 0.58 0.22 0.27 0.34 0.86 0.32 
PBIAS (%) 16.30 275.40 79.20 28.70 22.40 90.80 3.40 31.50 
KGE (-) 0.77 -3.34 0.15 0.37 0.32 -0.06 0.77 0.43 
RMSE (m³s-1) 6.08 4.91 15.33 12.09 2.96 5.50 9.08 24.52 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 5.4.3: Ciclo anual das vazões observadas (preto) e simuladas (vermelho) no período de 

calibração (lado esquerdo) e validação (lado direito) para (a) Acari, (b) Caicó, (c) Sítio Volta e 

(d) São Fernando. Os retângulos pretos e vermelhos representam a variabilidade das vazões 

observadas e simuladas, respectivamente. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

 Sobre o ciclo anual das vazões, de maneira geral, o modelo simulou satisfatoriamente o 

ciclo anual da vazão na calibração, com os melhores ajustes nas sub-bacias Acari e São 

Fernando (Figura 5.4.3a e Figura 5.4.3d). Contudo, na validação o modelo superestimou a 

vazão dominantemente durante a estação úmida. Portanto, os parâmetros podem ter sido 

artificialmente encontrados para “enganar” o modelo.  

Por fim, para uma breve verificação da evapotranspiração simulada pelo SWAT, foi 

realizada uma simples avaliação do ciclo anual da 𝐸𝑇 simulada em relação a 𝐸𝑇 estimada pelo 

MODIS. Isto partiu da preocupação do efeito sazonal fisiológico da caatinga, a citar, a 

sazonalidade do seu 𝐼𝐴𝐹  que implica no padrão da 𝐸𝑇 . Tal característica, para diversos 

ecossistemas presentes no Sudeste, foi incluída na versão do SWAT 2005 (MOTA DA SILVA, 

2014), mas nesta versão do SWAT 2012, utilizada neste estudo, estes aperfeiçoamentos não 

foram incluídos.  

Contudo, a 𝐸𝑇  simulada seguiu um padrão médio esperado, conforme pode ser 

percebido na Figura 5.4.4, que apresenta o ciclo anual (jan/1990-dez/2013) da 𝐸𝑇 média na 

bacia simulada pelo SWAT com cobertura vegetal de 1985 (cenário controle) e a 𝐸𝑇 obtida do 

MODIS (ZHANG et al., 2009, 2010).  

 

Figura 5.4.4: Ciclo anual da evapotranspiração (mm.mês-¹) de 1990 a 2013 do sensor MODIS 

(linha tracejada azul com triângulo), e do experimento controle – SWAT (linha contínua 

vermelha com círculo). 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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De maneira geral, a diferença da 𝐸𝑇 simulada em relação a estimativa do MODIS é 

superior na estação seca, onde a diferença da ET do MODIS em relação a 𝐸𝑇 do SWAT foi de 

18.64 mm, enquanto na estação úmida essa diferença foi de apenas 0.8 mm, e a diferença da 

média anual de 10.08 mm (Tabela 5.4.3). Parte dominante dessas diferenças remete a cobertura 

vegetal utilizada pelo SWAT e a utilizada no MODIS, mas a 𝐸𝑇 do modo geral a 𝐸𝑇 simulada 

pelo SWAT foi satisfatória. 

 

Tabela 5.4.3: Média anual, e do período seco e úmido da evapotranspiração (mm) de 1990 a 

2013 do sensor MODIS, e do experimento controle realizado pelo SWAT. 

 MODIS Controle 

ETseco 43.18  24.54  

ETúmido 82.08  82.88 

ETanual 56.65  46.57 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

5.5 Efeitos da desertificação nos fluxos hidrológicos  

  

O ciclo anual durante o período de 01 de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 da 

evapotranspiração médio na área da bacia, para os cenários controle e desertificado é 

apresentado na Figura 5.5.1. 

Ao longo da quadra chuvosa (fevereiro-maio) a ET é máxima média foi 

aproximadamente 115 mm.mês-1. Além da oferta de energia radiativa, isso se deve ao fato que   

na estação úmida a água interceptada no dossel das plantas atinge o valor máximo, assim como 

a sua transpiração, que por sua vez são as componentes com a maior contribuição na ET na 

estação úmida. Já para o período seco (julho-outubro), onde a umidade do solo é 

significativamente reduzida com a redução das chuvas, a ET é mínima média foi  ~ 12 mm.mês-

1 em outubro estendendo-se ainda após o período seco (Figura 5.5.1).  

Esse padrão ocorreu para o cenário controle. Enquanto que o cenário desertificado na 

bacia provocou uma redução na evapotranspiração ao longo de todo o ano, especialmente, na 

estação úmida, onde a ET máxima foi de ~ 110 mm.mês-1, e a ET em outubro foi de ~ 10 

mm.mês-1 (Figura 5.5.1). Essa resposta da ET se deu  as condições do solo mais seco no cenário 

de desertificação, que favorecem a redução da evapotranspiração em solo desértico e na época 

seca (JIA et al., 2019).   
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Figura 5.5.1: Boxplot do ciclo anual da evapotranspiração (mm.mês-1) do período de 01 de 

janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 para os cenários controle e desertificado. Os círculos 

cheios em preto são os outliers.  

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

O ciclo anual do escoamento total médio na área da bacia, para os cenários controle e 

desertificado é mostrado na Figura 5.5.2. De modo geral, em ambos os cenários, a sazonalidade 

do escoamento acompanha o padrão sazonal da precipitação, sendo maior durante a quadra 

chuvosa da bacia hidrográfica (FELIX; DA PAZ, 2016). 

Durante a época úmida, apresenta-se uma situação em que o escoamento total foi 

claramente maior em deserto do que o 𝑸𝒕𝒐𝒕 no cenário controle, sendo a maior diferença entre 

os cenários em março, ~ de 14 mm.mês-1, embora abril seja o mês de maior magnitude do 

escoamento total. Enquanto no período seco, o escoamento total foi aproximadamente similar 

em ambos os cenários, exceto no mês de julho (Figura 5.5.2). 

Durante janeiro-julho, o escoamento total no cenário desertificado foi 

consideravelmente superior ao 𝑸𝒕𝒐𝒕 do cenário controle. Este resultado está de acordo com o 

padrão de escoamento observado em  estudos experimentais, que mostram que existe aumento 

do escoamento médio com o desmatamento em  bacias hidrográficas rurais (TUCCI; CLARKE, 

1997), assim, os sinais, magnitude e severidade da desertificação podem ser estabelecidos por 

meio de indicadores hidrológicos, com base no escoamento (SHARMA, 1998). 
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Figura 5.5.2: Boxplot do ciclo anual do escoamento total (mm.mês-1) do período de 01 de 

janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 para os  cenários de vegetação controle e 

desertificado. Os círculos cheios em preto são os outliers. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

Verifica-se ainda, que na estação chuvosa o escoamento superficial médio mensal foi 

maior para o cenário de desertificação do que no cenário controle (Figura 5.5.3), mas em menor 

magnitude contraposto ao escoamento total (+11 mm.mês-1), uma vez que o𝑸𝒕𝒐𝒕  nesta bacia é 

basicamente formado pelo escoamento superficial e subsuperficial (ou lateral). E na época seca, 

os dois cenários distintos exprimem padrão semelhante. Essa configuração é similar àquela 

descrita por Felix e Paz (2016) para uma bacia hidrográfica na região semiárida do estado da 

PB.  

Parte do aumento do escoamento superficial no cenário de desertificação ocorreu devido 

à diminuição da capacidade de infiltração da chuva, dado que a densidade do solo e a capacidade 

de água disponível no solo neste cenário foi aumentada em 13% e reduzida em 12% em relação 

ao cenário controle, respectivamente. Tal prescrição foi realizada para representar o efeito da 

desertificação nas propriedades físico-hídricas do solo na bacia com base nos valores 

determinados por Melo et al. (2010). 
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Figura 5.5.3: Boxplot do ciclo anual do escoamento superficial (mm.mês-1) do período de 01 

de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 para os cenários os cenário de vegetação controle 

e desertificado. Os círculos cheios em preto são os outliers. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

O escoamento subsuperficial (ou lateral) médio mensal apresenta aferições não mais 

que + 1.5 mm.mês-1 na estação úmida (março e abril) no solo desertificado em contraste com o 

cenário controle. Além do mais, o fluxo subsuperficial ou intermediário médio mensal varia de 

praticamente zero a pouco mais de 6 mm (Figura 5.5.4).  
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Figura 5.5.4: Boxplot do ciclo anual do escoamento lateral (mm.mês-1) do período de 01 de 

janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 para os cenários  os cenários de vegetação controle 

e desertificado. Os círculos cheios em preto são os outliers. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

 O ciclo anual do conteúdo de água armazenada no solo em toda região vadosa da bacia 

do rio Seridó é apresentado na Figura 5.5.5. O armazenamento maior foi observado obtido entre 

os meses de janeiro-julho, e o menor armazenamento de água durante os meses de agosto-

dezembro (Figura 5.5.3; 5.5.4). A água armazenada no solo (𝑆𝑊𝑡) é menor (maior) no cenário 

desertificado (controle) no decorrer do ano, inclusive na estação chuvosa, em que a 𝑆𝑊𝑡 atinge 

~ 275 mm.mês-1 (~ 320 mm.mês-1).  

A água armazenada no solo é consideravelmente superior no cenário controle do que no 

cenário de desertificação (14%), a exemplo do período úmido, que em condição de deserto há 

perda de uma significativa parte da água da chuva e se transforma em escoamento superficial. 

Tais efeitos são esperados, uma vez que a desertificação reduz a infiltração diante do grau de 

impermeabilidade associado ao solo degradado (GOMES et al., 2021; SHARMA, 1998). Isso 

também acontece em decorrência das condições impostas pelo meio físico, cuja bacia está 

inserida, uma vez que esta conta com poços tubulares rasos (ANA, 2016). 
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Figura 5.5.5: Boxplot do ciclo anual da água armazenada no solo (mm.mês-1) do período de 01 

de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 para os cenários os cenário de vegetação controle 

e desertificado. Os círculos cheios em preto são os outliers. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

 Conforme discutido por Felix e Paz (2016) para a bacia do rio Piancó, o escoamento de 

base é praticamente inexistente nesta bacia e foi  próximo de zero nas simulações do SWAT 

para a bacia do Rio Seridó. A vazão dos rios da bacia do Rio Seridó, que são dominantemente 

intermitentes, o rio tem uma relação com o aquífero como fonte, dada a estrutura hidrogeológica 

da bacia hidrográfica, com predomínio cristalino. Por outro lado, não significa que não haja 

recarga subterrânea na bacia, que pode ser para o aquífero da própria bacia ou para um aquífero 

de uma bacia vizinha. Assim, foi oportuno avaliar a recarga total simulada para os dois cenários, 

tratada como percolação no modelo.   

 O ciclo anual da percolação é retratado na Figura 5.5.6. Sob situação de deserto, abril é 

o mês que tem maior quantidade de água percolando no solo, ~ 24 mm.mês-1 no cenário 

controle e ~ 20 mm.mês-1 no desertificado. A desertificação ocasionou a redução da percolação 

na estação úmida. Na estação seca a percolação é quase nula e diferenças não são expressivas 

(Figura 5.5.6).  Resultados semelhantes com a aplicação do SWAT em uma bacia de clima 
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semiárido no nordeste do Brasil mostram que substituição de caatinga reduz a recarga de água 

subterrânea em até 77% (MONTENEGRO; RAGAB, 2010). 

  

Figura 5.5.6: Boxplot do ciclo anual da percolação (mm.mês-1) do período de 01 de janeiro de 

1983 a 31 de dezembro de 2016 para os cenários os cenário de vegetação controle e 

desertificado. Os círculos cheios em preto são os outliers. 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

5.6 Análise espacial dos fluxos hidrológicos 

O forçamento do SWAT com a precipitação para simulação dos dois cenários propostos 

de uso da terra, revela que os menores totais de precipitação tendem a manter-se concentrados 

na porção leste da bacia do rio Seridó, cujo setor compreende as áreas mais secas da bacia, 

aquelas com precipitação média anual entre 509.91-617.05 mm.ano-1, sendo estas as mais 

susceptíveis à desertificação, e é nessa área que situa-se o NDS, pois é onde o processo de 

desertificação mais avança. Esse padrão espacial de precipitação também marca que a média 

do acumulado anual estende-se de 617.06 a 1049.4 mm.ano-1 na região centro-oeste da bacia 

(Figura 5.6.1) (ANA, 2014; CUNHA et al., 2015a, 2015b; MELO, 2008). Vale lembrar que a 

escala espacial adotada para os mapas trazidos neste item equivalem a 30 metros. 
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 Ao abrigo da vegetação as menores médias anuais de 𝐸𝑇 são condensadas no setor leste 

da bacia (NDS), e a expansão de áreas desérticas conduz a propagação radial de menor 𝐸𝑇 pela 

bacia inteira, até mesmo no ponto de convergência de toda a descarga hídrica gerada no interior 

desta bacia. Sobretudo, o declínio da 𝐸𝑇 entre 60.6-627.3 mm.ano-1 prevalece no centro-oeste 

da bacia (Figura 5.3.2a).  

O mesmo efeito ocorreu na 𝑆𝑊𝑡 e 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐, diminuição entre 29.56-349.92 e 34.9-85.8 

mm.ano-1 preeminentemente na parte centro-oeste da bacia do rio Seridó (Figura 5.3.2e, 5.3.2f). 

A atenuação do conteúdo de água no solo com a mudança do uso e cobertura da terra simulada 

pelo SWAT também foi determinada por Gomes et al. (2021) (-24.6 mm.ano-1).  

A diferença da média anual entre os cenários conferiu o aumento do 𝑄𝑡𝑜𝑡 e das suas 

componentes (𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 e 𝑄𝑙𝑎𝑡) (33.57-286.38, 12.7-238.31 e 0.59-70.75 mm.ano-1), sendo que os 

maiores valores foram dispersos pela bacia, especialmente, no trecho centro-oeste (Figura 

5.3.2b, 5.3.2c, 5.3.2d). Vale ressaltar as médias anuais das componentes do escoamento do 

cenário controle são consistentes com outros estudos (FELIX; DA PAZ, 2016; MEIRA, 2020). 

 

Figura 5.6.1: Média anual da precipitação (mm.ano-1) na bacia do rio Seridó, Brasil. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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Do mesmo modo, porém para uma bacia hidrográfica no sudeste do Brasil, Gomes et al. 

(2021) mostrou que a perda de cobertura vegetal em simulações com o SWAT reduz a 

evapotranspiração (-15.7 mm.ano-1). O mesmo acontece no NEB, onde os impactos médios 

regionais da desertificação levam a um enfraquecimento significativo da evapotranspiração 

(OYAMA, 2003; SOUZA; OYAMA, 2011).  
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(a) (b) 

(c) (d) 

(f) (e) 

Figura 5.3.2: Diferença da média anual de evapotranspiração (mm.ano-1) (a), escoamento total 

(mm.ano-1) (b), escoamento superficial (mm.ano-1) (c), escoamento lateral (mm.ano-1) (d), água 

armazenada no solo (mm.ano-1) (e), e percolação (mm.ano-1) (f) entre o cenário controle e 

desertificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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5.7 Componentes do balanço hídrico a longo prazo 

 

O balanço hídrico foi avaliado durante o período de 01 de janeiro de 1983 a 31 de 

dezembro de 2016 por meio dos acumulados anuais da precipitação, evapotranspiração, 

escoamento total, escoamento superficial, lateral, água armazenada no solo e percolação nos 

cenários controle e de desertificação (Figura 5.7.1). No qual foi obtido pela razão da 

evapotranspiração, escoamento total, água armazenada no solo e percolação com a precipitação, 

do mesmo jeito para o escoamento superficial e lateral, onde aferiu-se a razão de cada uma 

dessas componentes com relação ao escoamento total. 

Em condições de vegetação natural e de deserto, o balanço hídrico a longo prazo 

assinalou que cerca de 89.16% e de 84.98% do acumulado anual da precipitação retorna para a 

superfície terrestre no ciclo hidrológico pela 𝐸𝑇 e, consequentemente, diante da 𝐸𝑇 reduzida 

em 4.18% ocorre a ampliação da introdução de escoamento total no balanço para 

aproximadamente 12.95% (+6.95%) em contexto desértico (Figura 5.7.1a). 

E com relação à partição das principais componentes do escoamento total, avalia-se que 

em um cenário de vegetação natural a proporção do escoamento superficial e lateral foi 52.06% 

e 41.18%, respectivamente (Figura 5.7.1b). Além de identificar que o escoamento superficial 

apresenta a maior parcela do escoamento total (52.06%), ao mesmo tempo que no cenário de 

desertificação verifica-se uma situação extrema, ou seja, sob conjuntura de deserto essa 

contribuição aumenta.  

O balanço hídrico ainda revelou que mais de 64% (+12.08%) do escoamento total 

corresponde ao escoamento superficial anual, o qual sofreu um ganho significativo após a 

mudança do uso e cobertura do solo, e que por sua vez desencadeou diminuição no escoamento 

lateral para 25.84% (-15.34%) (Figura 5.7.1b). Nas componentes 𝑆𝑊𝑡 e 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑐 as médias anuais 

sofreram reduções de 3.79% e 1.96%, respectivamente (Figura 5.7.1c). 

 

Figura 5.7.1: Gráfico de barras empilhadas do balanço hídrico anual durante o período de 01 de 

janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2016 para os cenários controle e de desertificação, no qual 

é expresso pela (a) razão do escoamento total e da evapotranspiração com a precipitação, (b) 

razão do escoamento superficial e lateral com o escoamento total e (c) razão do conteúdo de 

água no solo e percolação com a precipitação. 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 

 

Efeitos parecidos foram estipulados por Schilling et al. (2008), nos quais ao longo do 

último século, a mudança histórica do uso e cobertura da terra impactou o balanço hídrico em 

muitas bacias hidrográficas, diminuindo a evapotranspiração anual e aumentando o 

escoamento, com consequências amplamente dependentes da futura trajetória do LULC. Então, 

as mudanças futuras do LULC afetarão o balanço hídrico da bacia hidrográfica avaliada. 

 

5.8 Regime de vazões     

 O SWAT simulou o efeito da intermitência dos rios na bacia do rio Seridó, onde a vazão 

se tornou nula ~ da permanência de 40%. Enquanto nos períodos de estiagem, em que o rio seca 

completamente, o SWAT simulou vazões muito pequenas (abaixo de 0.01 m³.s-1) em torno de 

40%  para a sub-bacia de São Fernando (Figura 5.8.1a), do mesmo modo que Felix e Paz (2016) 

reparou na bacia do rio Piancó empregando o modelo MGB-IPH. 

 Com relação aos cenários de uso da terra, no cenário de desertificação as vazões 

máximas tendem a ser maiores, em consonância com o efeito do escoamento superficial 

simulado neste cenário (Figura 5.8.1a). 

 A vazão do cenário controle na estação chuvosa foi menor até a permanência de ~ 75%, 

e depois deste liminar até a permanência de ~ 100%, faixa das vazões mínimas, o cenário 

controle apresentou maiores vazões (Figura 5.8.1b).   

 No período chuvoso, para o cenário deserto, as vazões de menor magnitude, na faixa de 

maior permanência (~ 80%), são substancialmente inferiores às vazões desta faixa de 

permanência para o cenário controle, o que indica uma menor disponibilidade hídrica no cenário 

de desertificação (Figura 5.8.1b). Para a estação seca, as vazões máximas, inferiores a 

permanência de 10%, assim como na estação chuvosa, foram significativamente aumentadas 

(Figura 5.8.1c). Assim sendo, o efeito de regularização da vazão rio acima das sub-bacias 

calibradas fica evidente diante da assimetria das curvas de permanência. 
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(a) (b) (c) 

Figura 5.8.1: Curva de permanência para os cenários controle e de desertificação durante 

jan/1983 a dez/2016 para a sub-bacia São Fernando na escala logarítmica para: (a) vazão 

mensal, (b) vazão mensal na estação úmida e (c) vazão mensal na estação seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2021). 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Este trabalho avaliou a vazão simulada pelo modelo hidrológico SWAT para uma bacia 

hidrográfica de clima semiárido, a bacia do rio Seridó, integrante da região hidrográfica do 

Atlântico Nordeste Oriental. Este modelo mostrou-se uma ferramenta eficaz, pois simulou 

satisfatoriamente a sazonalidade da vazão mensal em quatro sub-bacias tributárias do rio 

Seridó, simulando em mais de 60% a variância da vazão observada, apresentando resultados 

favoráveis na simulação da vazão máxima. Em média, as sub-bacias avaliadas mostraram que 

o PBIAS (RMSE) foi ~ 30% (8.3 m³.s-1) e 50% (11.8 m³.s-1) durante o período de calibração e 

validação, respectivamente.  

O efeito da operação de reservatórios nestes rios, ou seja, o efeito da regulação da vazão 

a montante das sub-bacias, influencia a vazão medida, proporcionando consideráveis 

discrepâncias entre as curvas de permanência simulada e observada. Uma saída é usar a vazão 

naturalizada, visto que esse tipo de vazão tende a remover os efeitos supraditos. Mesmo nessa 

condição, o SWAT simulou a vazão de forma aceitável e, sendo assim, aplicável para a 

investigação hidrológica das bacias do semiárido. Deste modo, para melhoramento futuro 

acerca das limitações nos dados de entrada do modelo hidrológico, como a incerteza na 

precipitação e, por conseguinte, na simulação da vazão, propõe-se o emprego de técnicas 

comumente usadas para corrigir tal efeito (MEIRA NETO et al., 2018; STRAUCH et al., 2012, 

2016). 

Com relação aos efeitos da desertificação na hidrologia da bacia, esta impactou no 

balanço hídrico anual, aumentando (reduzindo) consideravelmente o escoamento superficial 

(conteúdo de água no solo e a percolação). No que concerne ao regime hidrológico, percebeu-

se que a desertificação aumentou os extremos de vazão máxima, além do mais, este fenômeno 

deteriorou as condições hidrológicas, localmente e nas áreas adjacentes as regiões desérticas, o 

último aconteceu a partir da redução do conteúdo de água no solo e da percolação, e do aumento 

do escoamento superficial. Com isso, a manutenção dos ecossistemas naturais e agrícolas será 

prejudicada, uma vez que estes ambientes terão uma menor oferta de água para a 𝐸𝑇, e queda 

da percolação, que desequilibrará o sistema de águas subterrâneas. 

Por fim, é sabido que existe uma relação evidente que estudos que utilizam uma base de 

dados de sensoriamento remoto da superfície, com produtos de resolução espacial de 30 metros, 

confirmam que a desertificação no semiárido do nordeste brasileiro se instalou e progrediu 

anualmente, pelo menos desde a década de 80. Em adição a isso, o clima é significativamente 

sensível à desertificação, onde produz desserviços climáticos específicos nos padrões de chuva 



98 

 

e temperatura (OYAMA; NOBRE, 2004; SOUZA; OYAMA, 2011), e o impacto equivalente 

deve ocorrer na hidrologia. Ainda são raros, ou inexistentes, estudos que avaliem os efeitos 

hidrológicos causados por este processo na esfera teórica, isto é, de modelagem hidrológica. 

Este estudo contribuiu no sentido de reduzir esta lacuna. 

A hipótese de crescimento progressivo do deserto generalizado e ausência de medidas 

restauradoras nas áreas degradadas da bacia deveram agravar os impactos no clima e na 

hidrologia do semiárido. A investigação dos processos hidrológicos nesta região é de grande 

interesse, não apenas como estratégia de planejamento hídrico, mas também para abordar o 

impacto das futuras mudanças climáticas e do uso da terra sobre os recursos hídricos 

(MONTENEGRO; RAGAB, 2010). Contudo, existe um paradoxo nos estudos de impacto: se 

o uso da terra muda ao longo dos anos, também deve-se considerar um mapa variante no tempo 

para a calibração. 

Como propostas futuras ainda é imprescindível desenvolver um mapa de 

susceptibilidade à desertificação para a bacia, a fim de gerar um cenário com maior base 

realística e/ou um alternativo, o qual disponibilizado de maneira gratuita avança de forma  

substancial a revitalização com a implementação de medidas restauradoras de áreas 

desertificadas, esse trabalho tem potencial de ser efetivado segundo CHERLET et al. (2018),  

SEMARH (2005) e SEMARH (2010). 
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APÊNDICE A 

 

Aspectos observacionais 

Avaliação da vazão observada: 
 

 É possível verificar que a BHS se caracteriza por mais de 60% dos eventos de vazão 

igual a zero e cheias provocadas por eventos extremos de precipitação na região, como o que 

ocorreu em meados da série do posto fluviométrico de Caicó (Figura 1b) e Acari (Figura 1a), 

onde a vazão dessas localidades atingiu cerca de 700 m³.s-1 e 500 m³.s-1, respectivamente, bem 

como no início da série de vazão medida na estação de Sítio Volta (Figura 1c) com 

aproximadamente 1.200 m³.s-1. Porém, os maiores volumes de vazão são mais frequentes na 

estação de São Fernando (Figura 1d), onde as vazões de cheia alcançaram em torno de 2.000 

m³.s-1, município onde situa-se o exutório da BHS. 

 

Figura 1: Série temporal da vazão diária (m³.s-1) observada (linha azul) e preenchida (linha 

vermelha) pelo método MICE das estações fluviométricas de (a) Acari (2000-2019), (b) Caicó 

(1986-2019), (c) Sítio Volta (1979-2019) e (d) São Fernando (1973-2019). 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

 

Avaliação subjetiva da vazão preenchida: 
 

 A relação entre a quantidade de dados faltantes e o tamanho da série histórica de vazão 

das estações de Acari, Caicó, São Fernando e Sítio Volta forneceu os seguintes percentuais de 

dados ausentes: 42.53%, 45.79%, 26.57% e 9.83%, respectivamente. Notou-se que as maiores 
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percentagens de falhas foram encontradas nos postos fluviométricos de Acari e Caicó, com 

destaque para Caicó, onde em quase metade da série existem lacunas. E a estação que obteve 

menor porcentagem de falhas foi Sítio Volta, logo, apresentando melhor condição em termos 

observacionais. 

 Diante disso, com respeito a performance da técnica de imputação adotada no 

preenchimento dos dados faltantes do conjunto de dados observados de vazão para as quatro 

estações mostradas na seção 4.1.1. O método MICE alcançou uma performance substancial no 

preenchimento de quase 100% para a estação de Sítio Volta (Figura 2c), uma vez que a 

diferença entre a vazão preenchida e a observada equivalente a zero indica que o programa 

MICE estimou adequadamente o valor medido. Enquanto nas estações de São Fernando (Figura 

2d), Caicó (Figura 2b) e Acari (Figura 2a), o MICE obteve desempenho considerável na 

imputação com cerca de 78.63%, 64.41% e 75.28%, respectivamente. 

 Entretanto, sem levar em consideração a contagem de dados igual a zero, as menores 

diferenças foram identificadas nas estações fluviométricas de Acari (máximo em torno de 0.5 

m³.s-1) e Caicó (máximo em torno de 2 m³.s-1), e as maiores diferenças foram obtidas nas demais 

estações, São Fernando, que contabilizou mais de 10 m³.s-1 de diferença em relação a vazão 

observada, seguida de Sítio Volta (~ 4 m³.s-1). 

 

Figura 2: Distribuição da diferença entre a vazão preenchida pelo método MICE e a vazão 

observada das estações fluviométricas de (a) Acari, (b) Caicó, (c) Sítio Volta e (d) São 

Fernando, qualificada pelo polígono de frequência (linha vermelha) sobreposto ao histograma 

(barras vermelhas sombreadas).   
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 
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Tabela 1: IAF (m².m-2) sazonal para a caatinga e pastagem no NEB. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Caatinga Fonte Pastagem Fonte 

Janeiro 0.57 Cunha et al. (2009) 0.82 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Fevereiro 1.0 Cunha et al. (2009) 0.87 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Março 1.13 Cunha et al. (2009) 0.97 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Abril 2.01,2 

Nascimento e Brito 

(2007)1, Cunha et al. 

(2009)2 

0.97 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Maio 1.5 Cunha et al. (2009) 0.92 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Junho 0.83 Cunha et al. (2009) 0.9 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Julho 0.59 Cunha et al. (2009) 0.061-0.92 

Machado et al. (2016)1; 

Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013)2 

Agosto 0.8 Cunha et al. (2009) 0.11-0.92 

Machado et al. (2016)1; 

Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013)2 

Setembro 0.8 Cunha et al. (2009) 0.571-0.92 

Machado et al. (2016)1; 

Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013)2 

Outubro 0.63 Cunha et al. (2009) 0.72 
Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013) 

Novembro 0.55 Cunha et al. (2009) 0.491-0.72 

Machado et al. (2016)1; 

Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013)2 

Dezembro 0.6 Cunha et al. (2009) 0.681-0.72 

Machado et al. (2016)1; 

Cunha, Alvalá e Oliveira 

(2013)2 
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Figura 3: Distribuição espacial da (a) estação úmida, (b) seca e da (c) climatologia anual da ET 

(mm) para a BHS (ZHANG et al., 2009, 2010). 
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