
APLICAÇÃO DO MODELO WEPP PARA SIMULAÇÃO DO ESCOAMENTO 

SUPERFICIAL E EROSÃO DO SOLO NA BACIA EXPERIMENTAL DE SUMÉ 

 

 

Elton Silva Cruz1 ; Vajapeyam Srirangachar Srinivasan1 & Laércio Leal dos Santos1  

 

 

Resumo - O presente estudo tem como objetivo quantificar o escoamento superficial e a erosão do 

solo na região semi-árida do Estado da Paraíba através de um modelo que pode ser aplicado a nível 

de bacias hidrográficas . Para este fim, utilizou-se um modelo hidrossedimentológico, distribuído e 

orientado a evento, chamado WEPP (Water Erosion Prediction Project) na bacia experimental de 

Sumé-PB. A aplicação do modelo foi feita  em duas parcelas de erosão de 100 m2 e duas micro-

bacias de 0,5 ha, sendo todos, equipados para medir o escoamento superficial e a erosão do solo nos 

eventos naturais da chuva.. As micro-bacias e as duas parcelas eram desmatadas. Os resultados 

encontrados mostram o efeito pronunciado do desmatamento na produção do escoamento 

superficial e a erosão, bem como a eficácia do modelo WEPP como um instrumento da simulação. 

 

 

Abstract - The present study is aimed at quantifying the runoff and soil erosion in the semiarid 

region of Paraíba by means of a simulation model that can be applied at the level of the 

hydrographic basins. For this purpose, the event oriented and distributed model WEPP was utilized 

for the purposes of simulation, with the data obtained in the Experimental Basin of Sumé-PB. The 

model was applied to two erosion plots of 100 m2 and two micro-basins of 0,5 ha, all of them being  

equipped to measure the runoff and the erosion of soil, during the natural rainfall events.  The 

micro-basins and the two plots were all cleared bare. The results show the pronounced effect of the 

deforestation on runoff and erosion as well as the effectiveness of WEPP as a hydro-sedimentologic 

simulation tool.    
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INTRODUÇÃO 

As bacias hidrográficas nordestinas, principalmente aquelas situadas na porção semi-árida, 

têm sido degradadas ao longo de décadas devido à extensiva atividade antrópica. A retirada da 

vegetação nativa, aliada ao regime de precipitação da região, ao uso irracional do solo para 

agricultura e a pecuária, têm contribuído para o aumento da quantidade de sedimentos que são 

transportados para canais e reservatórios superficiais de armazenamento de água para consumo. Em 

condições normais, o material que é retirado nas cabeceiras das bacias é, paulatinamente, 

redistribuído através dos rios e riachos para todas as partes da bacia, mantendo o equilíbrio entre o 

que é produzido e o que pode ser transportado, não influenciando de forma significante no 

assoreamento dos mananciais. A interferência humana causa um desequilíbrio que tem como 

conseqüência, a redução do volume útil dos reservatórios de acumulação. Além deste fator, o 

aumento da produção de sedimento leva a redução da qualidade da água armazenada, o que exige 

maiores investimentos no que diz respeito ao tratamento. (Aragão et al, 2002). 

O processo erosivo constitui-se na principal causa de degradação dos solos, trazendo, como 

conseqüência, prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente, com reflexos não só econômicos, mas 

também sociais. Dentre os prejuízos causados pela erosão, provavelmente o mais maléfico seja a 

própria perda de solo, uma vez que a natureza leva cerca de 100 anos para formar uma camada de 

solo de 1 cm de espessura (Bennett, 1974), a qual, muitas vezes, poderá ser perdida com uma única 

chuva. Sendo assim, o manejo integrado das bacias hidrográficas exige, necessariamente, 

conhecimentos sobre o escoamento superficial gerado e a conseqüente erosão do solo devido aos 

eventos naturais da chuva.  

Modelos hidrossedimentológicos tem sido de grande valia para este fim,mas, diversos 

modelos produzem respostas diferentes quando aplicado numa mesma bacia ou região. Portanto, 

uma avaliação criteriosa destes modelos, com dados confiáveis do campo se torna uma etapa 

fundamental. Os dados obtidos na Bacia Experimental de Sumé têm sido utilizados para este fim 

com alguns modelos (Srinivasan e Galvão, 1995, Aragão, 2000, Lopes et.al 2002). O modelo WEPP 

- Water Erosion Prediction Project – ( Flanagan & Nearing, 1995), foi desenvolvido no domínio 

publico nos Estados Unidos para aplicação em nível das bacias hidrográficas e o objetivo do 

presente trabalho foi a verificação do desempenho deste modelo utilizando os dados da Bacia 

Experimental de Sumé. 

 
BACIA EXPERIMENTAL DE SUMÉ 

A Bacia Experimental de Sumé está localizada na propriedade Fazenda Nova, no município 

de Sumé, Estado da Paraíba, numa latitude de 7040' Sul e longitude 37000' Oeste. Esta região, uma 

das mais secas do Nordeste do Brasil, é denominada Cariris Velhos. As instalações da Bacia 
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Experimental são formadas por quatro microbacias com áreas entre 0,5 e 1 ha, nove parcelas de 

erosão do tipo Wischmeier (Wischmeier e Smith, 1960) com uma área de 100 m2 (22,0 m x 4,55 

m), parcelas de 1m2 e uma estação meteorológica. Os dados obtidos com duas micro-bacias e duas 

parcelas totalmente desmatadas foram utilizados neste trabalho. As características das micro-bacias 

e parcelas de erosão estão indicadas nas tabelas 1 e 2. Dados referente a precipitação, escoamento 

superficial gerado e a quantidade de solo erodido, entre outros,  têm sido coletados desde 1982 ( 

Cadier et al 1983 ).   

 

Tabela 1. Características das microbacias estudadas (Cadier et al., 1983). 
Microbacia Área 

(ha) 
Perímetro 

(m) 
Declividade 
média (%) 

Cobertura 
Vegetal 

  03 0,52 302 7,1 Desmatada 
  04 0,48 270 6,8 Desmatada 

 

Nesta bacia foram coletados dados climatológicos, de escoamento superficial e de produção 

de sedimentos. A precipitação anual média na região da bacia é de 590 mm e concentra-se em três 

meses. O solo (bruno-não-cálcico vértico), o relevo, a vegetação (caatinga) e o clima na região da 

bacia (semi-árido) são semelhantes aos que são encontrados numa grande área do Nordeste (15% do 

polígono da Seca). Sendo assim, os resultados de estudos desenvolvidos nesta bacia poderão ser 

empregados em outras localidades, com características físico-climáticas semelhantes a da Bacia de 

Sumé, mas que não possuem aparato experimental para coleta de dados. (Aragão et al 2002). 

 

Tabela 2. . Características das parcelas de 100 m2. 
Parcela Declividade Cobertura Período de 

 Média (%) Vegetal  Observação 
  1 3,8 Desmatada 1982 – 1991 
 4 7,0 Desmatada 1982 – 1991 

 

O MODELO WEPP 

O WEPP é um pacote de programas computacionais de predição da erosão, desenvolvido 

através de um programa interinstitucional envolvendo diversas instituições norte-americanas: como: 

USDA e USDI, órgãos governamentais envolvidas na conservação de água e solo. Tal pacote teve 

como objetivo elaborar uma tecnologia para o planejamento ambiental e a conservação da água e do 

solo, a fim de permitir a predição dos impactos resultantes de práticas de manejo das terras para 

produção agrícola, pastagens e áreas florestais na erosão. 
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O modelo de erosão do WEPP é um conjunto de programas computacionais de simulação 

contínua, o qual prediz a perda de solo (ou a deposição) devido ao escoamento superficial em 

encostas, a perda de solo ou a deposição de sedimentos devido ao escoamento concentrado em 

sulcos ou pequenos canais, bem como a deposição de sedimentos em reservatórios.  

Além do componente de erosão, o WEPP também inclui um componente climático, o qual usa 

um gerador de informações climáticas diárias; um componente hidrológico (que é baseado nas 

equações de Green-Ampt modificada para infiltração e soluções das equações de ondas 

cinemáticas); um componente de balanço hídrico diário; um componente de crescimento de planta e 

decomposição de resíduos; e um componente de irrigação. O modelo WEPP calcula as distribuições 

espacial e temporal da perda de solo e sua deposição, além de fornecer estimativas explícitas de 

quando e onde, numa determinada bacia hidrográfica ou encosta, está ocorrendo erosão, de forma a 

possibilitar a adoção de medidas de conservação para controlar a perda de solo e a produção de 

sedimentos. 

Existe uma versão do WEPP (Hillslope) que, à semelhante do ANSWERS, subdivide a área a 

ser avaliada em pequenas células, nas quais os parâmetros hidrológicos e erosivos, como tipo de 

solo, superfície do solo, cobertura do solo e manejo do solo, dentre outros, são considerados 

uniformes. 

Na modelagem para predição da perda de solo, a erosão é considerada separadamente como 

erosão nos sulcos ou pequenos canais e nos planos. A erosão nos planos é descrita como o processo 

de desprendimento das partículas de solo pelo impacto das gotas de chuva, transporte pelo 

escoamento de lâmina rasa e liberação de sedimentos para os pequenos sulcos ou canais. A erosão 

em sulcos ou pequenos canais é expresso como uma função da capacidade do escoamento em 

desprender os sedimentos, da capacidade de transporte do escoamento e da carga de sedimentos 

existentes no escoamento (Flanagan e Nearing, 1995). 

 

Calculo de Infiltração no modelo. 

O índice médio de infiltração, fi (m.s-1), para um intervalo é calculado como 

1ii

1ii
i tt

FF
f

−

−=
-
-

 (1) 

Onde o subscrito i e i-1  refere à intervalos correntes e prévios de tempo 

respectivamente, F = profundidade cumulativa de infiltração (m), e t = tempo (s). A 

infiltração cumulativa é calculada usando o modelo de Mein e Larson (1973),  e o de Green-

Ampt Mein-Larson (GAML) como apresentado por Chu (1978) para o caso de intensidade 

de chuva incidente em um determinado ponto de alagamento.  
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Chu (1978) calculou  um indicador, Cu (m), pelo qual determina, se esse ponto de 

empoçamento ocorre dentro de um intervalo dado de intensidade chuva,   não tendo ocorrido em 

nenhum ponto do elemento, no começo do intervalo, o empoçamento. Se Cu é positivo, o 

empoçamento ocorre dentro do intervalo. Neste caso, o tempo para o empoçamento dentro do 

intervalo é calculado e a partir daí começa o escoamento superficial. Se for negativo, não há 

excesso da precipitação gerada no intervalo.  O indicador é dado por:        

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
− e1i

de
iiu Κr

ψθK
VRC --     (2) 

Onde R é a altura da chuva acumulada (m), V é a altura do excesso de chuva acumulada (m), Ke= 

condutividade hidráulica efetiva saturada (m. s-1), Ψ = potencial capilar médio (m), θd = déficit de 

umidade na mistura de solo (m. m-1), e r é a taxa de chuva média (m. s-1). O déficit de umidade na 

mistura de solo é calculado como:  

ved θηθ -=   (3) 

Onde ηe = porosidade efetiva (m. m-1) e θv = conteúdo volumétrico inicial da água por unidade de 

área (m. m-1). A altura de excesso de chuva acumulado é calculada por 

iii FRV -=  (4) 

O indicador para o fim de alagamento no elemento durante um intervalo, admitindo que a 

superfície estava alagada no inicio do intervalo, é dado por: 

iiip VFRC --=  (5) 

Cp (m) é positivo para o caso de  alagamento continuo e negativo para alagamento cessado no 

intervalo. Quando o excesso da chuva termina dentro do citado intervalo, a infiltração acumulada é 

calculada como: 

1ii1 VRF −= -   (6) 

 

Escoamento sobre os Planos 

Visto em uma escala muito pequena, o fluxo nos planos é um processo tridimensional 

extremamente complexo. Numa escala maior, entretanto, pode ser visto como um processo 

unidimensional onde se pode aplicar a seguinte equação:  

mhαq =   (7) 
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onde q é a descarga por unidade de largura (m2/s) e h é o volume de água armazenado por unidade 

da área (m). Os parâmetros α e m são dados por: α = C(S0)0,5 onde C é o coeficiente de Chezy (m0.5 
. s) e S0 é a declividade e m = 1,5. 

A Eq. (7) é utilizada juntamente com a equação da continuidade: 

 

v
x
q

t
h

=
∂
∂

+
∂
∂

  (8) 

Onde t é o tempo (s), x é a distância ao longo do sentido da declividade, e v é o excesso de 

precipitação (m/s). 

 

 Para o modelamento do fluxo nos planos, a Eq. (7) é substituída na Eq. (8), onde se obtém: 
 

 
v

x
hmhα

t
h 1m =

∂
∂

+
∂
∂ −

 (9) 

As equações de onda cinemática, que são simplificações das equações de Saint Venant, não 

preservam todas as suas propriedades, tais como as utilizadas em modelos difusos, os quais 

consideram os efeitos de jusante sobre o escoamento proveniente de montante, e como nos modelos 

hidrodinâmicos, onde se consideram todos os termos que representam os efeitos da gravidade, do 

atrito, da pressão e da inércia do fluxo (Lopes,2002). As equações de onda cinemática são 

resolvidas no modelo usando um esquema implícito de diferenças finitas definido em quatro pontos, 

em relação à distância e ao tempo. 

 

Fluxo nos Canais 

A equação da continuidade para um canal com entrada lateral de fluxo é: 

Q
x
q

t
A

=
∂
∂

+
∂
∂

  (10) 

onde A é a área da seção transversal (m2), q é a vazão no canal (m3/s), e o Q é o fluxo lateral por 

unidade de comprimento do canal (m2/s). A relação entre a vazão no canal e a área de sua seção 

transversal é dada por: 

ARαQ 1m−=   (11) 

onde R é o raio hidráulico (m), α = C(S0)0,5 sendo S0 é a declividade e C é o coeficiente de Chezy e 

m = 1,5. 
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As equações cinemáticas de fluxo para os canais são resolvidas por uma técnica implícita 

definida em quatro pontos similar àquela para o fluxo nos planos, com a diferença que a incógnita 

agora é a área A e não a profundidade do fluxo h, e que as mudanças geométricas devido à variação 

da profundidade devem ser consideradas. 

 

Erosão nos Planos e Canais 

Na modelagem para predição da erosão pelo programa WEPP, é utilizada a equação da 

continuidade para quantificação do transporte de sedimentos numa área, considerando-se 

condições de regime permanente, ou seja: 

ri D  D  
dx
dG

+=  (12) 

em que  

G = carga de sedimentos, M T-1 L-2; 

x = comprimento da encosta, L; 

Di = taxa de erosão de sedimentos nas áreas planas (entre sulcos) M T-1 L-2; e 

Dr = taxa de liberação de sedimentos nos sulcos ou canais, M T-1 L-2. 

 

A liberação de sedimentos nos canais é considerada independente de x e é sempre 

positiva. A erosão nos planos é positiva para desprendimento e negativa para deposição de 

sedimentos. 

A taxa de liberação de sedimentos em áreas nos planos (Di), usada nesse programa, 

pode ser calculada pela equação 13, proposta por Flanagan e Nearing (1995). 

 G I  SK C D e
2
pfiii =   (13) 

em que  

Ci = parâmetro que considera o efeito da cobertura vegetal na erosão dos 
canais, adimensional; 

Ki = parâmetro que caracteriza a erodibilidade do solo nos planos,  M  T  L--4;      

 Ip = intensidade de precipitação, L T-1; e 

Ge = parâmetro que considera o efeito da cobertura do solo para erosão. 
 

Sf = declividade de linha de atrito L L-1, calculado em função da declividade 
da superfície e propriedades do fluxo. 

A taxa de liberação de sedimentos em sulcos ou pequenos canais (Dr) é calculado para 

os casos em que a tensão cisalhante do escoamento exceder a tensão cisalhante crítica do 
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solo e quando a carga de sedimentos for menor que a capacidade de transporte do 

escoamento. O valor de Dr pode ser obtido, utilizando-se a equação apresentada por 

Tiscareno Lopez et al. (1994): 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

c
crrr T

G1ττKCD   (14) 

em que  

Cr = fator que considera a cobertura 

= parâmetro que caracteriza a erodibilidade do solo nos canais, T L-1; 

ncia do 

internamente pelo programa em função da 

Tc = 

 

APLI Ç

omo o solo predominante da Bacia experimental de Sumé é do tipo franco argilo-arenoso, 

lguns dos parâmetros do modelo como: albedo= 0,23, a massa 

espec

l mátrico do solo bem como a condutividade hidráulica 

satura

existente no plano, adimensional; 

Kr

τ = tensão cisalhante atuando nas partículas de solo em decorrê

escoamento, M L-2 T-1; 

τc = tensão cisalhante necessária para a ocorrência da liberação de partículas, 

M L-2 T-1 calculado 

granulométria e 

capacidade de transporte de sedimentos pelo escoamento, M L-1 T-1. 

CA ÃO DO MODELO 

C

poderia estabelecer, a priori, a

ífica de sedimentos  e o tamanho médio de sedimentos em cada unidade.  De acordo com a 

granulometria de amostras de solo coletadas na Bacia Experimental, o diâmetro mediano 

encontrado foi de 0,50 mm, na micro-bacia 3, 0,50 mm na micro-bacia 4, 0,85 mm na parcela 1 e 

0,89 mm na parcela 4 e  estes valores foram utilizados para calibração e validação do modelo. Os 

parâmetros de planos foram determinadas com os dados das parcelas 1 e 4. Os parâmetros de erosão 

nos canais foram obtidos com os dados de micro-bacia 3 e a validação foi realizada através da  

simulação de eventos na  micro-bacia 4. 

Para simular o volume total ou a lâmina do escoamento superficial, necessita-se a umidade 

inicial do solo, porosidade e o potencia

da.Para um dado tipo do solo, com exceção da umidade inicial, os outros fatores podem ser 

considerados como fixos. Em vez de considerar a variabilidade desta umidade inicial e otimizá-la, 

decidiu-se fixar no valor médio a umidade inicial  do solo em 75%. Em conseqüência, o valor da 

condutividade hidráulica efetiva seria um variável entre eventos e decidiu-se calibrá-la em cada 

evento por tentativas de modo a aproximar o melhor possível o escoamento calculado e 
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observado.Os outros parâmetros a serem calibrados são  Ki (erodibilidade do solo em planos em 

kg.s/m4) e  Kr (erodibilidade de solo em canais s/m). Estes se mostraram bastante sensíveis no 

modelo. O parâmetro Ki foi calibrado utilizando os dados das parcelas de erosão 1 e 4 enquanto, o 

parâmetro Kr foi calibrado com os dados da micro-bacia 3 na qual para os elementos planos o valor 

médio de Ki obtido nas parcelas foi utilizado. A validade destes parâmetros foi testada com os dados 

de micro-bacia 4. 

A micro-bacia M3 foi discretizada em 23 elementos, com 16 planos e 7 canais e a micro-bacia 

M4  em 16 planos e 4 canais por Lopes (2003) e o mesmo esquema (Figura 1) foi utilizado neste 

trabal

M4 em Planos e Canais. 
 

 

Com um registro de 177 eventos de cheia (ocorridos entre 1982 e 1991), escolheu-se 

aleatoriamente 17 eventos para cada parcela, para determinação dos parâmetros dos planos (Ke e 

Ki).  

o, procurando igualar os valores simulados e observados de escoamento e erosão. A variação 

entre 

ho. 

 

 
Figura 1 – Discretização da M3 e 

Por um processo de tentativas os valores dos parâmetros foram estabelecidos para cada 

event

os eventos destes parâmetros sendo pequeno adotou-se o valor médio do parâmetro de erosão 

como o valor calibrado. Em seguida, foram simulados 17 eventos  na micro-bacia 3 mantendo o 
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valor de Ki dos planos fixo e ajustando por tentativas, o valor do parâmetro de erosão em canais até 

que valores de erosão simulado e observado sejam os mais próximos possíveis.  

A validação do modelo e os valores dos parâmetros foram feitos por simulação do 

escoa

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ração dos parâmetros Ke e Ki. A 

calibr

o resultado final da calibragem do parâmetro Kr. Os valores do parâmetro 

Ke fo

esm

mento superficial e erosão na micro-bacia 4, para os mesmos eventos da micro-bacia 3. 

Entretanto, para 3 dos 17 eventos os dados estavam faltando na micro-bacia 4 e portanto simulou-se 

apenas 14 eventos. Ainda foram simulados na micro-bacia 4, mais 42 eventos excluídos os 14 

eventos da validação escolhidos aleatoriamente, utilizando os valores médios de todos os 3 

parâmetros ( Ke, Ki, e Kr ) obtidos na micro-bacia 3 para avaliar o  desempenho e a eficiência do 

modelo e a adequação dos parâmetros quando utilizado para previsão do escoamento e erosão em 

bacias com condições de solo e clima semelhantes.  

 

As  tabelas 3 e 4 mostram os resultados finais da calib

agem foi bastante satisfatório, tendo em vista que o escoamento e a erosão calculados quase 

igualaram os observados sem provocar uma variação muito grande entre os valores máximos e 

mínimos encontrados.    

A tabela 5 mostra 

ram otimizados evento por evento  para que a lâmina do escoamento calculada seja bem 

próxima à observada. Utilizando o valor médio de 4,385 x 106 kg.s/m4 do parâmetro Ki das parcelas 

o valor de Kr para cada evento foi otimizado. Considerando que a faixa da variação deste parâmetro 

não é muito grande, os resultados podem ser considerados satisfatórios. 

 A tabela 6 mostra os resultados da validação com os dados da micro-bacia 4, obtidos para os 

m os eventos da micro-bacia 3. As figuras 2 e 3,  mostram as comparações entre os valores 

simulados e valores observados de escoamento e erosão respectivamente. O coeficiente da 

determinação  para os valores simulados de escoamento foi superior a 96% enquanto para erosão o 

mesmo foi superior a 97% indicando  um excelente desempenho.   
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Tabela 3 – Eventos e Parâmetros Calibrados na Parcela 1. 

Eventos Data Chuva 
Lâmina 

Observada 
(mm) 

Erosão 
Observada 

(kg/ha) 

Ke 
(mm/h) 

Lâmina 
Calculada 

(mm) 

Ki x 106 
(kgs/m4) 

Erosão 
Calculada 

(kg/ha) 

27 29/02/84 22,9 10,9 1490 3,6 10,8 7,70 1467 
34 02/04/84 10,2 0,0 0 3,5 0,0 3,50 0 
37 05/04/84 29 7,8 251 2,8 7,9 1,65 300 
54 30/08/84 10,3 8,3 1333 3,4 8,2 2,54 1364 
55 25/01/85 29,2 7,7 734 3,6 7,8 3,65 727 
66 17/02/85 37,5 26,0 9403 4,2 25,8 4,15 9358 
74 04/03/85 19,8 12,3 1325 2,9 12 4,73 1340 
95 12/04/85 44,5 18,2 298 4,1 18,0 7,69 228 
96 14/04/85 28,1 12,8 1442 3,2 13 5,68 1450 
98 22/04/85 26,8 3,6 492 4,2 3,5 5,50 489 
139 06/05/86 17,8 1,3 31 3 1,2 6,54 50 
150 10/03/87 14,8 1,3 79 4 1,3 7,20 100 
152 15/03/87 24,5 13,6 388 3,8 13,4 7,65 400 
193 12/01/89 21,4 4,5 676 4,2 4,7 3,25 676 
209 16/04/89 38,6 24,5 2610 3,7 24,7 3,30 2590 
225 05/07/89 27 17,3 1591 3,6 17,2 6,25 1575 
246 18/05/90 14 7,8 565 3,6 7,8 6,50 566 

 

Tabela 4 – Eventos e Parâmetros Calibrados na Parcela 4. 

 

Eventos Data Chuva 
Lâmina 

Observada 
(mm) 

Erosão 
Observada 

(kg/ha) 

Ke 
(mm/h) 

Lâmina 
Calculada 

(mm) 

Ki x 106 
(kgs/m4) 

Erosão 
Calculada 

(kg/ha) 

27 29/02/84 22,9 11,2 4908,23 4,0 11,2 6,80 4701 
34 02/04/84 10,2 0,0 0,93 4,2 0 3,20 1,01 
37 05/04/84 29 8,2 1285,00 3,2 8,0 1,96 1276 
55 25/01/85 29,2 18,8 14100,00 3,6 18,5 3,85 14111 
66 17/02/85 37,5 9,2 4002,51 3,9 9,1 4,30 3958 
74 04/03/85 19,8 13,6 2775,31 3,8 13,5 4,25 2637 
95 12/04/85 44,5 33 3757 4,3 32,6 7,30 3781 
96 14/04/85 28,1 5,0 2775 3,3 5,2 5,65 2785 
98 22/04/85 26,8 3,3 59 3,2 3,3 5,50 75 
99 24/04/85 23,5 10,1 1514 2,2 10 3,75 1502 

123 05/03/86 11,5 6,7 150,5 2,5 6,9 4,22 115 
132 09/04/86 24 12,7 699 4,7 12,6 6,10 708 
139 06/05/86 17,8 1,3 56,30 3,0 1,4 6,50 53 
150 10/03/87 14,8 11,8 228,29 3,6 11,9 7,00 240 
152 15/03/87 24,5 3,5 557,55 3,7 3,6 7,15 577 
193 12/01/89 21,4 23,1 192,8 3,7 23,0 3,00 215 
209 16/04/89 38,6 11,2 4138,43 4,3 11,0 3,55 4111 
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Tabela 5 – Eventos e Parâmetros Calibrados para Microbacia 3. 

Eventos Data Chuva 
Lâmina 

Observada 
(mm) 

Erosão 
Observada 

(kg/ha) 
Ke(mm/h)

Lâmina 
Calculada 

(mm) 

Kr x 10-3 
(s/m) 

Erosão 
Calculada 

(kg/ha) 

27 29/02/84 22,9 8,0 520 3,8 8,1 7,60 502 
29 10/03/84 0,8 0,1 0,31 3,5 0,2 5,35 0,31 
34 02/04/84 10,2 0,0 0,15 3,5 0 4,85 0,15 
37 05/04/84 29 3,7 225 3,3 3,2 3,55 250 
54 30/08/84 10,3 1,9 70 3,4 1,9 6,5 55 
55 25/01/85 29,2 0,2 18 3,9 0,1 4,85 24 
66 17/02/85 37,5 9,0 471 3,4 9,3 4,00 428 
74 04/03/85 19,8 6,0 109 3,5 6 4,30 113 
96 14/04/85 28,1 23,1 1722 3,77 23 5,20 1713 
98 22/04/85 26,8 5,1 182 3,11 5,2 3,85 181 

139 06/05/86 17,8 0,2 28 3,5 0,1 3,52 29 
150 10/03/87 14,8 0,3 42 3,72 0,3 5,47 41 
152 15/03/87 24,5 13,0 1219 3,95 12,9 5,6 1219 
193 12/01/89 21,4 9,2 1386 3,7 9,1 4,7 1387 
209 16/04/89 38,6 28,0 8408 3,95 28,1 7,55 8404 
225 05/07/89 27 16,2 1925 3,6 16,1 6,75 1964 
246 18/05/90 14 8,6 517 3,6 8,5 5,7 513 

 

Validação para a M4 

 

Tabela 6 – Eventos e Parâmetros Validados para Microbacia 4. 

Eventos Data Chuva 
Lâmina 

Observada 
(mm) 

Erosão 
Observada 

(kg/ha) 

Ke 
(mm/h) 

Lâmina 
Calculada 

(mm) 

Kr x 10-3 
(s/m) 

Erosão 
Calculada 

(kg/ha) 

27 29/02/84 - - - - - - - 
29 10/03/84 0,8 0,009 0,12 3,5 0,012 5,35 0,00 
34 02/04/84 10,2 0,002 0,06 3,5 0 4,85 0,00 
37 05/04/84 29 1,062 8,72 3,3 0,87 3,55 240,00 
54 30/08/84 10,3 0,428 4,29 3,6 0,679 6,5 0,00 
55 25/01/85 29,2 0,021 567,56 3,9 0,647 4,85 13,00 
66 17/02/85 37,5 4,026 35,30 3,4 8,36 4,00 672,00 
74 04/03/85 19,8 1,54 118,09 3,5 0,748 4,30 114,00 
96 14/04/85 28,1 22,68 3223,09 3,77 23,65 5,20 1916,00 
98 22/04/85 26,8 0,37 150,68 3,11 1,23 3,85 188,00 

139 06/05/86 17,8 0,003 0,13 3,5 0 3,52 28,00 
150 10/03/87 14,8 0,069 19,40 3,72 0,984 5,47 43,00 
152 15/03/87 24,5 8,2 526,99 3,95 11,25 5,6 1332,00 
193 12/01/89 - - - - - - - 
209 16/04/89 38,6 26,72 11834,36 3,95 24,25 7,55 8250,00 
225 05/07/89 27 13,69 3210,46 4 12,67 6,75 2112,00 
246 18/05/90 - - - - - - - 
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Figura 2 – Lâmina Calculada e Observada para a Microbacia 4. 
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                               Figura 3 – Erosão Calculada e Observada para a Microbacia 4. 
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Tabela 7 - Eventos simulados da M4 com valores médios dos parâmetros de M3. 
 

Cheia Data Chuva 
Lâmina 

Observada Lâmina Calculada
Erosão 

Obs. 
Erosão 
Calc. 

N0 d/m/a (mm) (mm) (mm) (kg/ha) (kg/ha) 
13 03/02/83 12,3 0,006 0,00 0,03 0 
14 05/02/83 0,6 0,003 0,00 0,01 0 
17 12/02/83 3,6 0,003 0,00 0,08 0 
19 19/02/83 8,7 0,006 0,00 0,08 0 
20 23/03/83 16,0 0,013 0,10 0,18 0 
21 27/03/83 5,8 0,010 2,30 0,16 0 
36 04/04/84 36,0 5,408 3,85 63,00 538 
39 15/04/84 8,0 0,025 0,00 0,24 0 
45 26/04/84 6,5 0,014 0,00 0,24 0 
70 21/02/85 9,2 0,297 1,23 0,68 0 
71 27/02/85 28,6 6,088 16,56 177,91 976 
72 02/03/85 8,6 0,004 0,00 0,20 0 
73 03/03/85 9,0 0,010 2,30 0,12 0 
76 19/03/85 22,2 1,990 2,80 291,00 195 
81 27/03/85 3,9 0,005 0,00 0,02 0 
95 12/04/85 44,5 38,526 24,30 3043,86 5610 
107 11/06/85 37,6 9,788 12,23 2302,67 5003 
115 07/02/86 5,6 0,009 0,00 0,67 0 
117 13/02/86 28,0 3,470 2,24 1076,91 2340 
120 02/03/86 16,9 0,200 0,00 4,89 5 
124 08/03/86 30,7 17,619 19,36 1126,71 6911 
131 08/04/86 4,0 0,005 0,00 0,44 0 
132 09/04/86 24,0 5,638 9,47 558,75 696 
136 21/04/86 31,2 15,810 15,60 2677,55 4528 
140 12/06/86 17,8 0,009 0,00 0,60 0 
155 02/05/87 20,1 1,073 0,85 322,18 53 
161 09/07/85 24,4 5,102 12,83 366,52 843 
162 20/01/88 25,1 5,436 12,54 1197,41 2440 
168 02/03/88 20,3 1,622 0,00 673,08 118 
169 09/03/88 16,9 5,994 1,06 398,75 243 
177 24/03/88 20,7 8,775 10,69 5659,09 1072 
178 05/04/88 22,6 10,468 12,68 6874,49 1629 
183 19/04/88 22,9 8,642 1,56 6658,18 1961 
185 22/04/88 32,2 12,138 0,84 3605,65 3714 
186 30/04/88 16,1 5,405 2,94 1316,26 551 
187 06/05/88 15,2 6,660 6,60 1347,53 130 
198 22/03/89 31,2 18,529 6,20 5827,56 3174 
199 25/03/89 31,6 15,543 5,24 7785,18 5804 
212 27/04/89 25,4 9,357 5,24 4815,66 3674 
226 06/07/89 30,9 21,837 23,56 6451,76 4770 
239 10/02/90 33,7 3,534 0,46 5181,66 5212 
245 30/04/90 18,9 6,745 6,12 1081,28 114 
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                               Figura 4 – Validação da  Lâmina Calculada e Observada para a M4. 
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                               Figura 5 – Validação da  Erosão Calculada e Observada para a M4. 

 

 

A tabela 7 mostra os eventos simulados da M4 para valores médios de Ke = 3,6 mm/h ; Ki = 

4,385 x106 kg.s/m4 e Kr= 0,0052 s/m.Os 42 eventos  simulados na micro-bacia 4 com apenas valores 

médios dos três parâmetros da micro-bacia 3 estão mostrados na tabela 7. Os eventos incluem desde 

valores próximos a zero de escoamento e erosão, até  valores bastante elevados. Observa-se na 

tabela que apesar da utilização de valores únicos de parâmetros para todas as condições dos eventos, 

os valores simulados apresentam a mesma ordem da grandeza dos observados. Uma indicação do 

desempenho pode ser visto pelos valores dos coeficientes da  determinação do escoamento e erosão 

simulados.  

No caso do escoamento superficial o coeficiente da determinação foi 0,6316 que indica um 

coeficiente de correlação de quase 80% enquanto no caso de erosão, o coeficiente da determinação 

foi de 0,4352  correspondendo a um coeficiente de correlação de mais de 65%. Estes números 

proporcionam um grau de confiança bastante razoável para aplicar os parâmetros calibrados em 
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outras bacias com solo e clima semelhantes. Tanto os dados observados, quanto os resultados da 

simulação, mostram a grande influência protetiva  da vegetação do semi árido apesar da sua 

fragilidade. Em comparação com parcelas com a cobertura vegetal natural, tanto o escoamento 

superficial quanto a erosão foram várias vezes superiores nas parcelas desmatadas. O efeito ficou 

ainda mais evidente nas micro-bacias desmatadas quando comparado com às com caatinga nativa. 

 

CONCLUSÃO 

O modelo hidrossedimentológico WEPP foi aplicado a duas microbacias da região semi-árida 

da Paraíba com o objetivo de quantificar o escoamento superficial e erosão do solo, bem como 

avaliar a potencialidade do modelo em simular estes dois fenômenos hidrológicos. Os parâmetros 

calibrados desse modelo para uma microbacia serviram como referência para validação numa outra 

micro-bacia. Os resultados mostram um bom desempenho, do modelo e a adequação dos 

parâmetros calibrados. 

 A utilização de modelos físicos, distribuídos, como o WEPP, é muito importante para bacias 

hidrográficas do semi-árido onde os dados de erosão são muito escassos, mas, o problema alcança o 

grau da seriedade que ameaça um processo de desertificação. O efeito protetivo da caatinga nativa 

contra a erosão do solo é fundamental para evitar a erosão do solo e eliminação dos nutrientes No 

entanto, este estudo foi feito em bacias com áreas muito pequenas (microbacia) e ressalta-se que à 

medida que se aumenta a área, aumentam também as heterogeneidades, os efeitos de escala e outros 

aspectos que precisam ser analisados. 
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