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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, diversos estudos hidrológicos têm buscado simular as mudanças ocorridas 

e os impactos ambientais, vinculados a disponibilidade e qualidade das águas e as alterações do solo 

em diferentes escalas espaciais e temporais, gerados devido as ações antrópicas (BLAINSKI et. al., 

2017). Dentre os processos intensificados pelas ações antrópicas têm-se a erosão.  

A intensificação do processo erosivo pode reduzir a produtividade, em locais de acúmulo e 

transporte de água, ocasionar a degradação da qualidade da água, bem como reduzir a capacidade de 

escoamento destes dispositivos (XAVIER et al., 2016).  

A criação de planos de prevenção e controle dos processos erosivos deve ser prática comum, e 

para tanto é indispensável a etapa de mensuração do material erosivo. Esta, entretanto, dificilmente 

pode ser determinada por medições em campo, já que em muitas regiões, por razões físicas ou 

econômicas, não há meios para a obtenção de registros através da medição (PEIXOTO, 2019). Diante 

da impossibilidade, os modelos apresentam-se como uma importante ferramenta de predição e 

quantificação dos fenômenos (ALMEIDA E SERRA, 2017).  

Existem diferentes tipos de modelos hidrológicos, e o processo de escolha de qual modelo deve 

ser aplicado, deve ser guiado pelas características do local, pelas informações que se pretende adquirir 

e pela familiaridade do modelador com o modelo utilizado (SANTOS, 2009). 

Um dos modelos, que calculam a erosão e o transporte de sedimentos, mais relevantes é o 

modelo WESP (Watershed Erosion Simulation Program) (SANTOS, 2009). Este constitui um 

modelo distribuído, físico, orientado a evento, desenvolvido para ser utilizado na simulação do 

escoamento e da produção de sedimentos nas pequenas bacias hidrográficas, onde o fluxo superficial 

é predominantemente hortoniano, ou seja, paralelo à superfície de escoamento. Neste modelo, a bacia 

é representada por um conjunto de planos e canais, com os planos contribuindo com o fluxo lateral 

para os canais. (GALVÃO, 1990). 

Contudo, este estudo objetiva investigar a influência da variação de parâmetros de uma bacia 

na produção de sedimentos, sobre seu volume de escoamento e no pico de escoamento, através da 

aplicação do modelo hidrossedimentológico WESP.  

METODOLOGIA 

Os três principais componentes do modelo WESP são os processos de infiltração, o escoamento 

superficial e os processos de erosão. Para definição desses parâmetros é utilizada um modelo 

simplificado de representação da bacia, onde essa é representada por planos de escoamento de canais. 

Para delinear os planos são utilizadas informações das características do local da bacia, tais como 

topografia e vegetação. No delineamento dos canais são feitas consideração tais como a consideração 

de um formato prismático, a uniformidade das propriedades hidráulicas em cada trecho (GALVÃO, 

1990).   

Para aplicação do modelo WESP são necessários alguns dados de entrada referentes as 

características da bacia, a bacia aqui considerada é hipotética. Os parâmetros de erosão/decomposição 

e características da precipitação foram considerados, a fim de se avaliar o impacto de cada um deles 

na produção de sedimentos.  
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Assim, foram definidos valores dos parâmetros utilizados para aplicação do método, de modo 

a se obter ter uma configuração de bacia composta por 14 planos e 15 canais e uma precipitação de 

intensidade 172,20 mm.  

Neste estudo foi avaliado a influência de diversos parâmetros nos valores de produção de 

sedimentos (Kg), no volume de escoamento (mm/h) e no pico de escoamento (mm).  

Também foi analisado a sensibilidade de características físicas como área da bacia, Dt (tempo 

em que a partícula leva para chegar até o exutório da bacia), do comprimento, e da rugosidade 

(Manning) para os resultados de vazão e erosão. Por fim foram verificadas as alterações nos valores 

de vazão e erosão provocados por alterações nas configurações da bacia referentes a mudança de 

declividade dos planos. 

Para todos os parâmetros foi realizada a mudança de dois valores que foram comparados aos 

valores iniciais. Os valores foram alterados diretamente na rotina do modelo (WESP). Com exceção 

da rugosidade (Manning), cuja influência da variação foi verificada no valor de Dt , por sua vez foi 

modificado na rotina WESP para assim obter a relação da rugosidade com os parâmetros analisados.  

Após as duas modificações dos valores de cada coeficiente, esse voltava ao seu valor original 

para evitar a interferência deste na análise dos demais.  

RESULTADOS 

Inicialmente foi realizado a análise das alterações provocadas nos valores de produção de 

sedimentos causados por mudanças na precipitação. A princípio foi realizada modificações na 

intensidade da precipitação, sendo observado que à medida que a intensidade da precipitação 

aumentava a produção de sedimentos também aumentava. Os valores das duas variáveis possuem um 

comportamento próximo a linear, com o valor do coeficiente de determinação sendo 0,8894, o que 

indica que o modelo consegue explicar os valores observados.  

Os outros parâmetros, volume e pico de escoamento, quando relacionados com chuvas mais 

intensas, também apresentam uma relação de crescimento à medida que a intensidade das chuvas 

aumenta. Pôde-se observar que a relação das variáveis ocorre com diferente intensidade, sendo que o 

pico de escoamento apresenta uma taxa de crescimento maior à medida que a precipitação aumenta. 

A relação entre as variáveis e a precipitação é próxima da linearidade, dado os altos valores de 

coeficiente de correlação, de R²= 0,9971 do volume de escoamento, e R²= 0,9982 do pico de 

escoamento. O comportamento crescente dos parâmetros em relação a precipitação se justifica, no 

fato de que não houve alteração nas condições de infiltração da bacia, logo, um aumento de volume 

precipitado, ocasionará logicamente, um aumento nos volumes escoado e de sedimento desagregado 

e transportado. 

Com relação à área da bacia, não houve alteração na produção de sedimentos, quando da 

variação da área. No entanto, a variação da área causou impacto sobre o volume de escoamento, e o 

volume de pico escoado. Quanto maior foi a área da bacia, menor é o volume escoado, e o volume de 

pico; para uma mesma precipitação considerada. Assim, a correlação estabelecida entre o volume e 

pico de escoamento e a área, indica que o modelo não é tão ajustado a amostra, sendo os valores do 

coeficiente de correlação dos dois parâmetros de R²=0,5603. O fenômeno de diminuição do volume 

e do pico de escoamento, pode ser justificado pelo aumento da área de absorção da bacia, logo, 

redução do excedente de chuva que se transformaria em escoamento superficial. 

A respeito do tempo de transporte de sedimentos a resposta dos parâmetros sofreu pequenas 

alterações se comparado aos demais parâmetros. À medida que o Dt aumenta o valor de produção de 

sedimento sofre um aumento a uma pequena taxa e alguns picos de decréscimo, apresentando um 

ajuste próximo do linear e um R²=0,7347 indicando que o modelo consegue explicar bem os valores 

observados. A mesma relação pode ser observada para os valores dos parâmetros de volume e pico 

de escoamento que apresentam leves aumentos e picos de diminuição à medida que aumenta o Dt. O 

coeficiente de correlação, indica que o modelo não consegue explicar bem os valores das amostras 

do pico de escoamento que apresenta o valor de coeficiente de R²=0,0437, já para o caso de volume 

de escoamento o modelo consegue ser bem expresso, sendo o valor do coeficiente de R²=0,8752.  

As alterações no valor de comprimento mais longo da bacia, no caso dos parâmetros de 

produção de sedimentos apresentou um comportamento variável, com picos de acréscimo e 
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decréscimo, sendo ainda estabelecido uma correlação entre os parâmetros baixa, com um valor de 

R²=0,0419. Já o comportamento do volume de escoamento apresentou decréscimo e o comportamento 

do pico de escoamento acréscimos. Essas alterações, no entanto, variavam a taxas decimais à medida 

que se tinha o aumento do comprimento. A correlação entre os parâmetros ainda apresentou uma 

relação próxima a linear e altos valores de coeficiente de determinação, sendo o do volume de 

escoamento de R²=0, 9794 e o de pico de escoamento de R²=0, 8898. 

Além disso, foi testada a influência da rugosidade a partir das alterações nos valores de 

Manning. O aumento do coeficiente gerou aumento na produção de sedimentos, ainda, a correlação 

desses parâmetros apresentou um ajuste próximo ao linear e bom ajuste do modelo aos valores da 

amostra, sendo os valores do coeficiente de correlação de R²=0,9665.Os acréscimos no valor de 

Manning apresentaram comportamento distinto em relação aos parâmetros de volume de escoamento, 

apresentando acréscimos, e de pico de escoamento, apresentando decréscimos. Além do mais, para 

ambos os parâmetros o comportamento se aproximou da linearidade e apresentaram valores de 

coeficiente de determinação, respectivamente de R²=0,9709 e R²=0,7306  

A rugosidade do terreno, ainda, influencia diretamente tempo de transporte de sedimentos. 

Pode-se observar que quanto maior a rugosidade, maior é o tempo que o sedimento leva para atingir 

o exutório da bacia; pois maior é o atrito com a superfície de escoamento. 

A declividade média da bacia tem impacto significativo na produção de sedimentos, sendo que 

o aumento da declividade leva a um aumento da produção de sedimentos. A correlação estabelecida 

estre esses parâmetros se aproxima da linearidade e o modelo consegue explicar bem os valores das 

amostras, já que o valor de R²= 0,9665. Entretanto a declividade média não influencia no volume de 

escoamento superficial e no pico de escoamento, sendo esses valores mantidos constantes com o 

aumento da declividade. O cenário em que o aumento da declividade causa o aumento na massa de 

sedimentos carreados, pode ser justificado uma vez que quanto maior a declividade, maior a 

velocidade para escoamento dos sedimentos, então para o mesmo evento de chuva, será transportada 

uma maior quantidade de material em bacias com maiores declividades.  

O resumo das relações e valores estão dispostos na Tabela 2.  
Tabela 2 – Relações de proporcionalidade e linearidade entre os acréscimos dos parâmetros, e os valores de 

produção de sedimentos, volume e pico de escoamento.  

Relações de Proporcionalidade Relações de Linearidade 

Diretamente 

proporcional 

Inversamente 

Proporcional 
Próximo ao linear Distante do linear 

Precipitação x Produção de 

sedimentos 

 

Área x Volume de 

escoamento 

 

Precipitação x Produção de 

sedimentos (R²= 0,8894) 

Área x Volume de 

escoamento (R²=0,5603) 

Precipitação x Volume de 

escoamento 

 

Área x Pico de 

escoamento 

 

Precipitação x Volume de 

escoamento (R²= 0,9971) 

Área x Pico de escoamento 

(R²=0,5603) 

Precipitação x Pico de 

escoamento 

 

Comprimento x 

Volume de 

escoamento  

Precipitação x Pico de 

escoamento (R²= 0,9982) 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Pico de 

escoamento(R²=0,0437) 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Volume de 

escoamento 

Manning x Pico de 

escoamento 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Produção de 

sedimentos  (R²=0,7347) 

Comprimento x Produção 

de Sedimentos(R²=0,0419) 

Comprimento x Pico de 

escoamento 

Área x Volume de 

escoamento 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Volume de 

escoamento  (R²=0,8752) 

Área x Volume de 

escoamento (R²=0,5603) 

Manning x Volume de 

escoamento 
 

Comprimento x Pico de 

escoamento  (R²=0, 8898) 

Área x Pico de escoamento 

(R²= 0,5603) 

Manning x Tempo de 

transporte 
 

Comprimento x Volume de 

escoamento (R²=0, 9794) 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Pico de 

escoamento (0,0437) 

Declividade x Produção de 

sedimentos  
 

Manning x Volume de 

escoamento (R²=0,9709) 

Manning x Pico de 

escoamento  

(R²=0,7306) 
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Manning x Produção de 

Sedimentos (R²=0,9665) 
 

Sem proporcionalidade Sem Variação 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Produção de 

sedimentos 

Tempo de 

transporte de 

sedimentos x Pico 

de escoamento 

Área x Produção de 

sedimentos 

Tempo de transporte de 

sedimentos x Volume de 

escoamento 

Comprimento x Produção 

de Sedimentos 

Tempo de 

transporte de 

sedimentos x 

Produção de 

sedimentos 

Declividade x Volume de 

escoamento 

Área x Produção de 

sedimentos 

  
Declividade x Pico de 

escoamento 

 

Com a análise das tabelas observa-se, que os valores de produção de sedimento, volume de 

escoamento e pico de escoamento, processados pelo modelo, obtiveram na maioria das alterações dos 

parâmetros um ajuste próximo ao linear e um comportamento diretamente proporcional.  

Ainda assim, muitas relações não apresentaram variação nos valores obtidos, no entanto para 

conseguir ter a certeza de que a variação desses parâmetros não causa aumento ou diminuição na 

produção de sedimentos, volume e pico de escoamento, mais valores devem ser testados.  

Todavia um número representativo das alterações se apresentou distante desse padrão, sendo 

observadas relações não proporcionais e inversamente proporcional, bem como casos que possuíram 

ajustes distantes do linear. 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que o modelo facilita a análise quantitativa e 

qualitativa dos fenômenos hidrológicos que ocorrem na bacia hidrográfica. Para o caso em análise 

com a aplicação do WESP foi possível entender o comportamento do impacto das modificações das 

características físicas de uma bacia sobre seu volume de escoamento e produção de sedimentação.  

Além das análises feitas, podem ser avaliadas mais mudanças nos parâmetros observados ou 

até expandir a observação para os demais parâmetros relacionados, de modo a analisar de forma mais 

precisa a influência de todos os parâmetros na resposta do modelo.  

Entretanto, é importante alertar que os parâmetros dos modelos apresentam variações, podendo 

esses variar com o tempo e com a escala da bacia. Assim, para análise desses fatores em uma bacia 

real, a determinação de combinações dos parâmetros existentes de forma manual, podem gerar 

imprecisões diante da grande quantidade de cenários possíveis para uma mesma bacia. 
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