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EDITORIAL

O ano de 2013 revelou, uma vez mais, a falta 
de preparação do nosso país para fazer frente 
a acontecimentos que nem sequer se poderão 
considerar imprevisíveis. Os incêndios florestais são 
acontecimentos que ocorrem no nosso país ano após 
ano, e com consequências que ultrapassam em muito 
o restrito período da sua ocorrência. Os prejuízos 
materiais e humanos são apenas as consequências 
imediatas e mais óbvias; contudo, também estas 
parecem esvair-se rapidamente da memória coletiva, 
em menos de seis meses, bastando para tal que 
ocorram as, igualmente previsíveis, cheias, inundações 
urbanas e tempestades na zona costeira.
Com efeito, aos óbvios prejuízos materiais e humanos 
decorrentes daqueles eventos, terão de ser adicionados 
os danos persistentes, não imediatamente contáveis 
mas com durações e consequências porventura bem 
mais onerosas e irreparáveis.
Genericamente, em consequência dos acontecimentos 
de verão (incêndios florestais) poder-se-ão identificar 
diversas manifestações, assim resumidas: provocam 
alterações profundas na fauna e na flora locais; afetam 
os regimes hidrológicos de superfície e subterrâneo; 
promovem efeitos erosivos e de instabilidade 
das encostas; contribuem para o assoreamento 
das albufeiras; conduzem ao desequilíbrio ou 
desaparecimento de ecossistemas; pioram a qualidade 
da água nas albufeiras, nos rios e, em consequência, 
nos estuários e na zona costeira, entre outras.
Por outro lado, com frequência, registam-se no inverno 
diversas ocorrências, sendo de destacar: inundações 
de campos agrícolas; inundações urbanas; danos 
em vias de circulação, tornando-as frequentemente 
intransitáveis; fragilização de sistemas dunares, 
com eventuais galgamentos; perdas de território; 
emagrecimento de praias, com perdas de sedimentos 
para maiores profundidades; destruição de apoios de 
praia; fragilização de proteções artificiais; galgamentos 
de zonas marginais e danos avultadas, etc.
A este propósito, importa registar que se viveram 
em Portugal nos últimos 14 anos várias situações de 
grande calamidade, destacando-se os períodos de 
chuva intensa que ocorreram no mês de dezembro 
de 2000, nos meses de janeiro a março de 2001, no 
mês de janeiro de 2003, nos meses de outubro e 
novembro de 2006, nos meses de janeiro a março 
e de outubro a dezembro de 2010, no inverno de 
2012/2013, que culminou com o mês de março mais 

chuvoso em Portugal Continental desde 1931, e, mais 
recentemente, nos meses de janeiro e fevereiro de 
2014, em que se registaram galgamentos marginais 
com elevados prejuízos ao longo de toda a zona 
costeira, e muito em particular na região norte.
Nesta conformidade, impõe-se então questionar se 
existirá verdadeiramente consciência da enorme 
riqueza ambiental que anualmente se vai perdendo 
e que, essa sim, nos vai empobrecendo. É do senso 
comum que em matérias de ambiente, adotar os 
princípios da prevenção e da precaução - antecipando 
possíveis problemas imediatos e futuros, garantindo 
assim proteção ambiental apesar da incerteza - e 
ter uma atitude proativa são regras basilares de 
planeamento e gestão para uma efetiva redução de 
riscos, ou pelo menos de mitigação de consequências, 
preservação dos recursos naturais e prossecução 
da única via que poderá conduzir a sustentabilidade 
ambiental.
Mesmo em termos contabilísticos, parece ser de 
resposta óbvia uma questão que, em geral, se prende 
com a gestão de instituições e organismos públicos: 
Quando se gerem fundos da ordem de 107 ou mais, e 
quando, comprovadamente, investimentos imediatos 
na ordem de 105 permitirão, a médio prazo, poupar 
106, ou mais, porque se insiste em manter uma gestão 
casuística, ao sabor de acontecimentos que, com 
grande probabilidade, se sabe que irão ocorrer?
Infelizmente os princípios da gestão pública em 
Portugal parecem radicar muito mais na contabilidade 
do dia-a-dia (manuseamento do dinheiro em caixa) 
do que numa economia de escala, com visão e 
sustentabilidade a prazo.
Pela atualidade, previsibilidade e frequência com que 
ocorrem os eventos acima relatados, pelos prejuízos 
materiais e humanos que comportam, e ainda (ou 
fundamentalmente) pelas irreparáveis consequências 
ambientais que encerram, estas temáticas constituem 
um campo de investigação e alerta de elevado 
potencial, sendo particularmente bem acolhidas para 
possível publicação na Revista Recursos Hídricos.

Os cinco artigos publicados no presente número da 
Recursos Hídricos são reveladores da vitalidade e 
riqueza da investigação de qualidade que se produz 
em Portugal, e que é divulgada em língua portuguesa.
No primeiro trabalho é analisado o desempenho 
de três métodos de previsão da profundidade de 
cavidades de erosão associadas a pilares de pontes, 
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procedendo a comparações das respetivas previsões 
com conjuntos de dados obtidos em laboratório, 
e para diferentes modelos de pilares. As análises 
efetuadas revelaram desvios importantes de qualquer 
dos modelos, particularmente em determinadas 
condições dos maciços de encabeçamento, sendo 
recomendada a aplicação de um dos métodos para 
aplicações práticas.
No segundo trabalho é utilizada a teoria geral das 
ondas em condições de água pouco profunda para a 
obtenção das diferentes aproximações matemáticas 
que são hoje a base dos modelos mais importantes no 
âmbito da hidrodinâmica e da dinâmica sedimentar. 
É proposta uma metodologia para extensão das 
equações de Serre até condições de água profunda e 
são apresentados resultados de aplicações em meios 
com diferentes características.
O terceiro trabalho descreve a aplicação de um modelo 
hidrológico à bacia hidrográfica do rio Zambeze, 
sendo sistematizadas as etapas fundamentais da 
modelação, compreendendo a aquisição dos dados 
de base, a caracterização espacial da precipitação, a 
calibração de parâmetros e a validação de resultados. 
Neste trabalho foram ainda utilizados dados de 
satélite, tendo possibilitado uma integração e, 
consequentemente, uma mais completa utilização de 
informação hidrológica convencional no modelo de 
escoamento superficial. 
No quarto trabalho foi analisada a tendência de 
variação das necessidades úteis de rega com as 

alterações climáticas na bacia hidrográfica do rio 
Guadiana para as culturas agrícolas de regadio 
com mais importância na região. A análise efetuada 
consistiu na aplicação do modelo de balanço hídrico 
do solo ISAREG, tendo sido utilizadas as séries de 
variáveis climáticas registadas localmente entre 
1963 e 2009. Conclui este trabalho que as alterações 
climáticas identificadas na bacia do Guadiana nas 
últimas décadas seguem as tendências observadas 
no clima da região mediterrânea, traduzindo-se por 
aquecimento do ar, redução da precipitação e aumento 
da sua irregularidade, bem como um aumento da 
frequência de fenómenos climáticos extremos.
O quinto e último trabalho enquadra-se no âmbito 
das tecnologias alternativas de baixo custo para o 
tratamento de efluentes de pequenas comunidades 
rurais. São feitas análises da eficiência de estações de 
tratamento de águas residuais por leitos de macrófitas 
na remoção dos principais nutrientes. Concluem os 
autores que, em geral, os leitos de macrófitas são 
alternativas adequadas para o tratamento de águas 
residuais em pequenas comunidades, que estão 
distantes da coleta e tratamento dos efluentes.

Mantemos a convicção que os artigos publicados neste 
número da Recursos Hídricos constituem referências 
de qualidade nos domínios da Hidráulica, dos Recursos 
Hídricos e do Ambiente.

O Diretor da Recursos Hídricos
José Simão Antunes do Carmo
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EROSÕES LOCALIZADAS EM 
PILARES COMPLEXOS DE PONTES: 
DESEMPENHO DE MODELOS DE 
PREVISÃO EXISTENTES
LOCAL SCOUR AROUND COMPLEX BRIDGE PIERS: 
PERFORMANCE OF EXISTING PREDICTORS

Mario Enrique Moreno
Mestre em Engenharia Civil, Doutorando da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Bolseiro de Investigação do 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Lúcia Teixeira Couto
Investigadora Auxiliar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil /// membro da APRH n.º 720

Rodrigo Maia
Professor Associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto /// membro da APRH n.º 1678

António Heleno Cardoso
Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico

RESUMo: A previsão rigorosa da profundidade de cavidades de erosão associadas a pilares complexos, utilizados 
como apoio de tabuleiros de pontes, pode não ser garantida pela utilização dos métodos actualmente existentes. 
De entre esses métodos, destacam-se os de Auckland, o HEC-18 e o do FDoT. Neste artigo, analisa-se o respetivo 
desempenho comparando as previsões que fornecem com conjuntos de dados obtidos em laboratório para seis 
modelos de pilares, cinco dos quais publicados em literatura da especialidade. A esses dados, adicionaram-se 
os de ensaios conduzidos no LNEC para um modelo de pilar de dimensões mais próximas de dimensões reais 
do que as dos outros pilares estudados. 
os três modelos de cálculo apresentam desvios de previsão em relação às medições que dependem da posição 
do maciço de encabeçamento relativamente ao nível inicial do leito; em geral, os maiores desvios ocorrem 
quando o maciço se encontra parcialmente enterrado. Em face dos resultados da análise dos desvios, conclui-
se que o modelo FDoT é aquele a que está associada uma menor probabilidade de previsões por defeito, ou seja, 
aquele que produz previsões seguras para uma maior percentagem de situações que podem ocorrer na prática 
da engenharia.

Palavras-chave: Pontes em leitos fluviais, erosão localizada, pilares complexos, previsão da profundidade de erosão.

ABSTRACT: The rigorous prediction of local scour depth around complex piers, used to support bridge decks, 
may not be guaranteed by the predictors available at present. Among the available predictors, those of Auckland, 
HEC-18 and FDoT are the most popular. In this article, the performance of the tree methods is analysed, by 
comparing the respective predictions with sets of laboratory data for six pier models, five of which published 
in specialized literature. Data from tests carried out at LNEC for a pier model with dimensions closer to real 
situations than those of the other tested piers has been included in the data set.
The three prediction models lead to deviations between predictions and observations depending on the pile cap 
position relatively to the initial bed level; mostly, the higher deviations occur when the pile cap is partially buried 
in the bed. Given the deviation analysis results, it can be concluded that FDoT method has a lower probability 
for under predictions, meaning that this is the method that gives safer predictions for a larger percentage of 
situations that can be found in engineering practice.

Keywords: Bridges in riverbeds, local scour, complex piers, scour depth prediction.



6 Erosões localizadas em pilares complexos de pontes: Desempenho de modelos de previsão existentes

o texto deste artigo foi submetido para revisão e possível publicação em janeiro de 2014, tendo sido aceite pela Comissão de Editores Científicos 
Associados em abril de 2014. Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 35, Nº 1, 5-22, maio de 2014.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DoI 10.5894/rh35n1-1

1. INTRODUÇÃO
As erosões localizadas podem ser entendidas como 
processos complexos associados a estruturas 
tridimensionais do escoamento que se observam junto 
de obstruções ao mesmo. De entre essas obstruções 
destacam-se os pilares (simples ou complexos) ou 
encontros de pontes, atentas as correspondentes 
erosões localizadas, que podem conduzir à rotura 
parcial ou ao colapso de pontes.
É usual classificar os pilares em simples e complexos. 
os pilares simples apresentam continuidade axial 
da forma da correspondente fundação (estaca); os 
pilares complexos são geralmente constituídos pelo 
fuste ou pilar propriamente dito, fundado num maciço 
de encabeçamento, suportado por um conjunto ou 
grupo de estacas. Com menos frequência, os pilares 
complexos podem corresponder a outras associações 
de elementos estruturais tais como fustes fundados 
somente em maciços, sapatas ou grupos de estacas. 
Aos engenheiros projetistas importa prever a 
profundidade máxima das cavidades de erosão. 
Porém, é sabido que, apesar dos numerosos estudos 
conduzidos no passado, ainda não se atingiu sucesso 
pleno nas propostas e métodos para prever a 
profundidade máxima das cavidades de erosão. Este 
insucesso deriva do facto de existirem muitos fatores 
que influenciam o processo erosivo. 
Nos últimos anos têm vindo a ser considerados, 
como referência, três modelos de previsão de erosão 
desenvolvida junto de pilares: i) o da Universidade 
de Auckland na Nova Zelândia (Melville e Coleman 
2000; Coleman 2005; Melville et al. 2006); ii) o 
HEC-18, da Federal Highway Administration, dos 
Estados Unidos da América (Richardson e Davis 
2001; Arneson et al. 2012); e iii) o FDoT do Florida 
Department of Transportation, também dos Estados 
Unidos da América (Sheppard e Renna 2005, 2010). 
os correspondentes trabalhos experimentais e os 
estudos publicados traduzem-se, para qualquer 
das referidas escolas, em modelos de previsão da 
profundidade de erosão junto de pilares simples e de 
pilares complexos. os modelos de previsão baseiam-
se, ainda, em resultados experimentais de numerosos 
estudos de investigação conduzidos no passado: nas 
últimas sete décadas para pilares simples e, nas 
últimas duas décadas, para pilares complexos. 
o presente artigo tem por objetivo efetuar uma 
análise comparativa do desempenho dos três modelos 
referidos, com base em dados experimentais relativos 

a pilares complexos. os dados correspondem a 
resultados publicados na literatura englobando ensaios 
com cinco diferentes modelos de pilares complexos e 
a resultados obtidos pelos autores para um modelo 
adicional de pilar. Neste caso, os dados correspondem 
a onze ensaios de longa duração conduzidos no âmbito 
de um estudo sistemático sobre erosões em pilares 
complexos. os novos dados reportam-se a um maior 
diâmetro relativo do pilar complexo, mais próximo dos 
que ocorrem na natureza. 

2. MODELOS DE PREVISÃO
2.1. Modelo de Auckland

Melville e Coleman (2000) sugerem calcular a 
profundidade máxima de erosão desenvolvida no leito 
adjacente a pilares complexos usando as equações 
obtidas por Melville e Raudkivi (1996), baseadas 
em ensaios com fustes cilíndricos (de diâmetro Df ) 
fundados em maciços ou caixões também cilíndricos. 
Este procedimento conduz, geralmente, a valores da 
profundidade de erosão do lado da segurança. Melville 
e Raudkivi (1996) definiram “diâmetro equivalente” do 
pilar, De , como o diâmetro de um pilar simples que 
produz a mesma profundidade de erosão, hs , que 
um pilar complexo composto por fuste e maciço, em 
presença do mesmo escoamento de aproximação e 
para a mesma composição do material do fundo (ver 
Figura 1).
Coleman (2005) propôs a equação 

h K K K K K Kse hD I d S g= θ (1)

derivada para pilares simples, para determinar a 
profundidade de erosão de equilíbrio em pilares 
complexos. Na equação (1) os fatores K (todos 
adimensionais com exceção de KhD , que é um 
comprimento) calculam-se com expressões 
empíricas que representam as diversas influências na 
profundidade de erosão de equilíbrio, hse . KhD é o fator 
que atende à relação entre a altura do escoamento 
de aproximação não perturbado, h, e o diâmetro 
ou largura do pilar, Df , KI o fator da intensidade do 
escoamento, Kd o fator da dimensão relativa dos 
sedimentos do leito, KS o fator da forma do pilar, Kθ 
o fator do ângulo de enviesamento do escoamento 

http://dx.doi.org/10.5894/rh35n1-1
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em relação ao alinhamento do pilar e Kg o fator da 
geometria da secção transversal do canal. No caso de 
pilares complexos, o fator KhD é obtido com base no 
diâmetro equivalente, De .
o método adotado por Coleman (2005) e por Melville 
et al. (2006) para calcular De em função da distância, Hc , 
do topo do maciço de encabeçamento relativamente 
ao nível inicial do leito (é considerada negativa quando 
o topo do maciço se encontra abaixo do nível inicial 
do leito), utiliza equações anteriormente deduzidas e 
divulgadas na literatura para pilares simples, pilares 
fundados em maciços, grupos de estacas e grupos 
de estacas com detritos flutuantes. Na Figura 2, 
que esquematiza a variação conceptual de De com 
Hc /h, para cinco casos correntes, de acordo com o 
posicionamento relativo do maciço de encabeçamento 
(I a V), assinalam-se (em termos do valores de Hc /h) as 
zonas ou pontos de validade das equações de previsão 
da profundidade de erosão desenvolvidas para cada 
uma das referidas configurações geométricas de 
referência utilizadas. o método considera transições 
lineares entre os pontos ou zonas assim definidas 
que se aplicam fora dos domínios para os quais se 
conhecem equações de previsão de profundidade de 
erosão. 
Para o Caso I, o topo do maciço de encabeçamento 
permanece enterrado, no final do processo erosivo 
(Hc < -hsef , onde hsef é a profundidade de erosão de 
um pilar simples com a forma e largura do fuste) e 
o processo é influenciado somente pelo fuste do 
pilar. No Caso II, o topo do maciço está inicialmente 
enterrado e durante o processo erosivo é exposto ao 

escoamento no interior da cavidade de erosão, abaixo 
do nível do leito. Para o Caso III, o topo do maciço de 
encabeçamento está acima do nível inicial do leito, 
estando o maciço parcialmente enterrado no mesmo. 
No Caso IV, o topo do maciço de encabeçamento situa-
se ao nível ou acima da superfície da água mas a base 
do maciço encontra-se submersa no escoamento. Este 
caso é considerado semelhante a um grupo de estacas 
com detritos flutuantes de espessura correspondente 
à altura molhada do maciço. No Caso V, apenas o 
grupo de estacas se encontra exposto ao escoamento. 

Figura 1 - Diâmetro equivalente 
segundo Melville e Raudkivi (1996).

Figura 2 - Variação do diâmetro equivalente do pilar relativa à 
posição do maciço, adaptada de Coleman (2005).

De acordo com a Figura 2 e, como exemplo, para 
configurações em que o maciço de encabeçamento 
está totalmente enterrado (topo a uma profundidade 
igual ou superior à largura do fuste, Hc /h < -Df  /h ), 
De é igual à largura do fuste, Df , isto é, De= Df . Para 
configurações em que o maciço de encabeçamento 
se encontre fora da água (com a base a uma 
distância igual ou superior à altura do escoamento, 
Hc /h > (h+T)/h em que T é a espessura do maciço), 
De é igual ao somatório das larguras das estacas 
projetadas segundo a direção do escoamento, Wge , 
isto é, De =Wge (ver esquema da Figura 3). No caso em 
que existe enviesamento entre o grupo de estacas e a 
direção do escoamento, não se consideram todas as 
estacas mas apenas as correspondentes ao primeiro 
alinhamento e às duas primeiras linhas expostas ao 
escoamento (sombreado na Figura 3).
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2.2. Modelo HEC-18

o modelo do HEC-18, desenvolvido pelo Hydrologic 
Engineering Center da Federal Highway Administration 
(FHWA), dos Estados Unidos da América, baseia-se 
nos estudos de Jones (1989), Salim e Jones (1996) e 
Jones e Sheppard (2000). A última versão revista do 
manual da FHWA foi apresentada por Arneson et al. 
(2012). o modelo do HEC-18 introduz o conceito de 
sobreposição das profundidades de erosão associadas 
aos diferentes elementos do pilar complexo. Segundo 
este conceito, a profundidade de erosão total é a soma 
das profundidades de erosão provocadas por cada 
elemento do pilar complexo, tal como se representa 
esquematicamente na Figura 4.

A profundidade de erosão total, hs , é dada por:

Figura 3 - Largura projetada das estacas, baseado em 
Arneson et al. (2012) e Sheppard e Renna (2010).

Figura 4 - Esquema do conceito da sobreposição das 
profundidades de erosão dos elementos, adaptada de Jones 
e Sheppard (2000).

(2)h h h hs sf sm sge= + +

em que hsf é a profundidade de erosão associada ao 
fuste, hsm a profundidade de erosão associada ao 
maciço de encabeçamento e hsge a profundidade de 
erosão associada ao grupo de estacas.
Cada componente da profundidade de erosão é 
calculada a partir da equação estabelecida para 
pilares simples aplicada a um pilar de diâmetro 
equivalente, de valor distinto consoante o elemento 
do pilar complexo em consideração. A correspondente 
profundidade de erosão é dada por:

(3)

em que, tal como no modelo de Auckland anteriormente 
referido, hse é a profundidade de erosão de equilíbrio, 
De o diâmetro equivalente ao elemento do pilar 
complexo considerado e h a altura do escoamento 
não perturbado a montante do pilar. Por sua vez, 
Fr U gh= /  é o número de Froude do escoamento 
não perturbado a montante do pilar, U a velocidade 
média do escoamento na secção a montante do 
pilar e g a aceleração da gravidade. os fatores K 
representam várias influências complementares 
sobre a profundidade de erosão: Kbc é um fator que 
atende ao tipo de configuração de fundo presente e Kw 
um fator aplicável em pilares de grandes dimensões, 
entendidos como aqueles em que De /d50 >100, sendo 
d50 o diâmetro mediano das partículas do material do 
fundo. os restantes fatores K já foram identificados 
anteriormente.
Segundo Arneson et al. (2012), o procedimento geral 
para determinar a profundidade de erosão de equilíbrio 
consiste, através da aplicação recursiva da equação 
(3), em: i) calcular a profundidade de erosão associada 
ao fuste, utilizando a largura do fuste e um fator que 
atende à posição da base do fuste relativamente ao 
nível inicial do leito, Hc ; ii) calcular a profundidade 
de erosão associada ao maciço de encabeçamento, 
utilizando um diâmetro equivalente que depende da 
geometria do maciço (largura, Dm , e espessura, T ); 
e iii) calcular a profundidade de erosão associada ao 
grupo de estacas, utilizando um diâmetro equivalente 
que depende da configuração geométrica do grupo 
de estacas (número de linhas, m, alinhamentos, n, e 
espaçamento entre os centros das estacas, En e Em ) 

h
D

K K K K K h
D

Frse

e
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e

=








2 0
0 35

0 43.
.

.
θ



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 35# 01

9Erosões localizadas em pilares complexos de pontes: Desempenho de modelos de previsão existentes

e do somatório das larguras das estacas projetadas 
segundo a direção do escoamento, Wge , nos termos da 
Figura 3; iv) calcular a profundidade de erosão total de 
acordo com a equação (2). 
Recomenda-se a consulta de Arneson et al. (2012) 
para aplicações práticas do modelo HEC-18.

2.3. Modelo FDOT

Sheppard e Renna (2005, 2010) desenvolveram um 
modelo de previsão da profundidade de erosão em 
pilares complexos para o Florida Department of 
Transportation (FDoT). Do ponto de vista conceptual, 
o modelo FDoT também adota o princípio de 
sobreposição de efeitos. Difere do modelo HEC-18 pelo 
facto de somar diâmetros equivalentes parcelares em 
vez de profundidades de erosão parcelares. o modelo 
é baseado em resultados de estudos experimentais 
realizados nos laboratórios do Turner Fairbank 
Highway Research Center do Federal Highway 
Administration, da Universidade da Florida e do U.S. 
Geological Survey. Recorre à equação de previsão 
válida para pilares simples e para escoamentos sem 
transporte sólido generalizado: 

uma, em que o maciço se encontra acima do leito e 
no escoamento, outra, em que o maciço se encontra 
parcialmente enterrado, e uma terceira, em que o 
maciço se encontra completamente enterrado. 
o diâmetro equivalente dos três elementos – 
fuste, maciço e grupo de estacas – é calculado, 
respetivamente, pelas equações:

(4)

em que, KhDe é o fator que atende à relação entre a 
altura do escoamento e o diâmetro equivalente, De , 
o fator Kd estabelece a dependência da profundidade 
de erosão em relação ao diâmetro relativo dos 
sedimentos, De /d50, e KI mantém o significado 
anteriormente apresentado.
o diâmetro equivalente, por sua vez, resulta do 
somatório dos diâmetros equivalentes associados a 
cada elemento do pilar complexo, Def , Dem e Dege (ver 
Figura 5): Def é o diâmetro equivalente do fuste, Dem 
o diâmetro equivalente do maciço e Dege o diâmetro 
equivalente do grupo de estacas. os valores dos 
diâmetros equivalentes correspondem ao diâmetro de 
um pilar cilíndrico que provoca a mesma profundidade 
de erosão localizada que o elemento estrutural em 
questão quando exposto às mesmas condições de 
escoamento. 
Em termos gerais, o método corresponde à 
determinação sequencial (i) do diâmetro equivalente 
do fuste, (ii) do diâmetro equivalente do maciço, e 
(iii) do diâmetro equivalente do grupo de estacas. 
No método, descrito em pormenor em Sheppard e 
Renna (2010), são analisadas três situações do pilar 
complexo de acordo com a posição do maciço de 
encabeçamento em relação com o nível inicial do leito: 

Figura 5 - Diâmetros equivalentes dos elementos do pilar 
complexo, adaptado de Sheppard e Renna (2010).

D K K K K Def s f hc f= θ (5)

D K K K Dem s hm m= θ (6)

D K K K K Wege eg s m hge ge= (7)

os fatores K traduzem diferentes influências na 
profundidade de erosão: Kf é o fator que traduz o efeito 
da saliência do maciço em relação ao alinhamento do 
fuste, Keg o fator do espaçamento entre estacas, Km o 
fator do número de estacas alinhadas, Khc o fator do 
posicionamento do fuste, Khm o fator do posicionamento 
do maciço e Khge o fator de submersão do grupo de 
estacas. 
Saliente-se que a utilização dos modelos descritos 
em termos gerais neste parágrafo não dispensa a 
consulta dos textos originais, com destaque para 
Coleman (2005), Sheppard e Renna (2010) e Arneson 
et al. (2012).

2.4. Análise dos modelos de previsão 
Dos modelos apresentados, apenas o FDoT tem vindo 
a ser atualizado, enquanto os modelos de Auckland e 
o HEC-18 não receberam novas contribuições desde 
2005 e 2001, respetivamente. os três modelos de 
previsão apresentam limitações conceptuais que 
importa sintetizar. 

h
D

K K Kse

e
hDe I d= 2 5.
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No caso do modelo de Auckland,

•	 o modelo utiliza a equação (1), em que o fator 
da forma do pilar, Ks , só permite considerar 
a forma de um dos três elementos do pilar 
complexo, não sendo definido qual o elemento. 

•	 Considera-se que o diâmetro relativo 
dos sedimentos do leito não influencia a 
profundidade de erosão (Kd =1) para De  /d50 > 50. 
Estudos recentes (e.g., Sheppard et al. 2004, 
Lee e Sturm 2009, Lança 2013) mostram 
que, para Dp /d50 > 100, ocorre redução da 
profundidade de erosão adimensional (hse  /De) 
com o aumento de Dp  /d50. Isto indica que, para 
De  /d50 >100, o modelo tende a sobrestimar os 
valores da profundidade de erosão.

•	 Quando o maciço se encontra parcialmente 
enterrado e o grupo de estacas fica exposto na 
cavidade de erosão, o modelo tende a prever 
uma profundidade de erosão por excesso já que 
considera o conjunto maciço e grupo de estacas 
como se fosse só um elemento, com largura 
(ou diâmetro) igual à do encabeçamento de 
estacas e essa dimensão é constante em altura 
até à base da cavidade.

Relativamente ao modelo HEC-18,

•	 o modelo, tal como o de Auckland, não 
incorpora o efeito de redução da profundidade 
de erosão para De  /d50 >100.

•	 Quando o maciço se encontra parcialmente 
enterrado, o modelo considera que a 
profundidade de erosão só é atribuível ao 
conjunto fuste e maciço, i.e., o grupo de 
estacas não contribui, o que não corresponde 
à realidade em muitas situações. 

•	 Podem antever-se imprecisões de previsão 
induzidas pelo facto de o modelo se basear em 
ensaios conduzidos para elementos isolados 
dos pilares, perdendo-se potenciais efeitos 
da interação do escoamento no conjunto 
fuste e maciço e no conjunto maciço e grupo 
de estacas. Tal é especialmente importante 
no caso do escoamento descendente gerado 
pelo fuste, sendo certo que as interações 
influenciam decisivamente a profundidade de 
erosão.

Finalmente, para o modelo FDoT,

•	 Na estimativa dos diâmetros equivalentes 
do fuste e do maciço, equações (5) e (6), o 
modelo apenas considera formas circulares e 
retangulares. 

3. INSTALAÇÃO E 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
o estudo experimental de caracterização das erosões 
localizadas junto de um novo pilar – relativamente aos 
escrutinados na literatura – foi realizado no Canal de 
Inclinação Variável (CIV) do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. o CIV destaca-se da maioria dos 
canais existentes pelas suas excecionais dimensões: 
40.7 m de comprimento, 2.00 m de largura e 1.00 m de 
altura. Permite ajustar diferentes inclinações, entre 
0% e 2.5%, através da rotação em torno de uma rótula 
existente na secção de montante. o CIV inclui um 
circuito hidráulico fechado em que o caudal pode ser 
regulado entre 0.0 e 1.0 m³/s. o caudal é medido com 
caudalímetros eletromagnéticos instalados no circuito 
hidráulico. À entrada do canal, um difusor tubular 
proporciona o alinhamento e a distribuição transversal 
uniforme do escoamento. A altura do escoamento é 
controlada por uma comporta plana vertical instalada 
na secção de jusante do canal. A água é descarregada 
para um reservatório com 150 m³, onde se inicia o 
circuito hidráulico de retorno à secção de montante do 
canal.
A colocação de um fundo falso sobre o fundo original 
do canal permitiu a criação de duas caixas rebaixadas 
em relação ao nível do fundo falso, com 5.0 m de 
comprimento, 0.4 m de altura e largura igual à do 
canal. Cada uma delas é precedida por um trecho de 
fundo plano fixo com 7.0 m de comprimento e por uma 
rampa de aceleração com 2.0 m de comprimento e 
seguida por um segundo trecho de fundo plano fixo, 
com 3.0 m de comprimento (ver Figura 6).
Na prática, materializaram-se dois canais de ensaio 
em série – permitindo, assim, conduzir dois ensaios 
em simultâneo –, cada um deles com 18.0 m de 
comprimento, separados por uma terceira caixa 
corporizada no fundo falso, que funciona como 
reservatório de restituição da areia transportada a 
partir do pilar de montante.
Na extremidade de montante de cada caixa de 
sedimentos incorporou-se um colchão de gravilha 
com 0.3 m de espessura e 0.2 m de comprimento, 
nivelado com o fundo fixo adjacente, a fim de evitar 
erosões na transição para o leito móvel. 
Ambas as caixas de sedimentos foram preenchidas 
com areia de quartzo uniforme com as seguintes 
características: ρs = 2650 kg/m³, d50 = 0.86 mm, σD = 1.34, 
em que ρs é a massa volúmica da areia, d50 o diâmetro 
mediano do grão e σD o coeficiente de graduação da 
distribuição granulométrica da areia. os pilares foram 
instalados nestas caixas, 2.0 m a jusante da respetiva 
secção de montante.
Cada pilar era constituído por um fuste retangular 
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com extremidades semicirculares fundado num 
maciço de encabeçamento também com extremidades 
semicirculares e suportado por um conjunto de oito 
estacas, agrupadas em dois alinhamentos idênticos, 
definidos na direção do escoamento, e com o mesmo 
espaçamento nos dois sentidos, como se apresenta 
na Figura 7. os resultados apresentados neste artigo 
correspondem a ensaios realizados na caixa de 
jusante.

zona de montante do segundo sub-canal tendem a 
interromper a propagação para jusante de estruturas 
vorticais originadas no pilar de montante, reforçando 
a independência do processo erosivo junto do segundo 
pilar em relação ao primeiro.
os ensaios foram conduzidos em condições de 
escoamento sem transporte sólido generalizado, com 
velocidades médias do escoamento, U, inferiores 
ao valor da velocidade média crítica do inicio do 
movimento, Uc . A velocidade crítica foi calculada 
pelo critério de Neil (1967) obtendo-se um valor de 
0.322 m/s. Fixou-se a profundidade de escoamento, h, 
em 0.20 m e o caudal em 0.103 m³/s. Nestas condições, 
U = 0.258 m/s, pelo que a intensidade do escoamento é 
U/Uc = 0.80. Adicionalmente garantiu-se a inexistência 
de efeitos de parede uma vez que B/h > 5 (B é a largura 
do canal), nos termos sugeridos por Yalin (1971), e de 
efeitos de contração horizontal do escoamento dado 
que B/Dm ≈ 10 (Dm é a largura do maciço), de acordo 
com a sugestão de alguns autores (e.g., Laursen e 
Toch 1956, Chiew e Melville 1987 e Ballio et al. 2009).
Tendo presente a velocidade do escoamento e o 
comprimento total de cada rampa, do fundo falso e 
da caixa de areia até à secção do pilar de cada sub-
canal, pode-se concluir que a camada limite ocupa 
praticamente a totalidade da altura do escoamento 
nas secções de ensaio. 
Antes do início de cada ensaio, após a instalação do 
pilar complexo, a superfície de areia das caixas de 
sedimentos era cuidadosamente alisada e nivelada 
com o fundo fixo adjacente. A área circundante do 
pilar complexo era coberta com chapas metálicas 
finas para evitar erosões não controladas durante a 
fase de enchimento do canal. o enchimento do canal 
era lento (caudal aproximado de 4 l/s) até alcançar a 
altura de água de ≈ 0.08 m, após o que se incrementava 
gradualmente o caudal até se atingir o caudal 
pretendido. A altura do escoamento era ajustada 
através da comporta de jusante do canal. Uma vez 
estabelecidas as condições do escoamento, eram 

Figura 6 - Vista esquemática do canal de ensaios (i) em planta e (ii) em corte longitudinal.

Figura 7 - Pilar complexo: a) Dimensões do modelo (unidades 
em metros); b) Implantação no leito de areia do canal.

o espaçamento entre pilares – um em cada caixa 
de areia – é superior a 160Df , pelo que não é de 
prever qualquer influência do pilar de montante na 
cavidade de erosão junto ao de jusante. De facto, de 
acordo com Breusers e Raudkivi (1991) e baseado 
nos resultados de Hannah (1978), a interferência 
entre pilares consecutivos de montante para jusante 
pode ser considerada aproximadamente de 20% para 
espaçamentos entre pilares de 21Df . o reservatório 
de restituição e, sobretudo, a rampa situada na 
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retiradas as placas de proteção e iniciava-se o ensaio.
A cavidade de erosão desenvolvia-se desde o instante 
inicial do ensaio e a profundidade de erosão era 
medida através de um hidrómetro adaptado, a que 
é atribuído um erro de medição inferior a 1.0 mm. 
Durante a primeira hora de ensaio, as medições eram 
realizadas a intervalos de 5 a 10 minutos. Após esta 
fase, o intervalo entre medições ia aumentado e, após o 
primeiro dia, realizavam-se entre uma e três medições 
por dia, dependendo da evolução da profundidade de 
erosão. A duração dos ensaios variou entre 14 e 28 dias, 
correspondendo as maiores durações às situações em 
que o maciço se encontrava completamente enterrado 
(Moreno et al., 2012). Verificou-se que a zona da 
areia situada a montante da cavidade de erosão não 
era perturbada pelo escoamento durante os ensaios, 
assegurando-se, assim, que as cavidades de erosão 
não eram afetadas pelo transporte de sedimentos que 
poderia resultar de erosões do leito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização dos ensaios e dos resultados

Como se referiu na Introdução, realizaram-se onze 
ensaios, para diferentes posições do maciço de 
encabeçamento em relação ao nível inicial do leito (ver 
Figura 8) com o objetivo de avaliar a profundidade de 
erosão junto do pilar. 
Na Tabela 1 resumem-se as principais variáveis 
características dos ensaios identificados na Figura 8. 
Incluem-se valores da posição relativa do topo do 
maciço, Hc /h, a duração dos ensaios em horas, td , 
e a profundidade de erosão medida no fim de cada  
ensaio, hsmed .
A distância do topo do maciço em relação ao nível 
inicial do leito, Hc , é considerada negativa quando 
o topo do maciço se encontra abaixo do nível inicial 

Figura 8 - Esquema das posições do maciço.

Ensaio Hc /h td hsmed

(-) (h) (m)

A 1.50 310.0 0.114

B 1.15 405.8 0.126

C 1.00 412.7 0.139

D 0.67 310.6 0.123

E 0.33 430.8 0.116

F 0.18 576.6 0.145

G 0.05 671.1 0.095

H 0.00 646.5 0.079

I -0.25 1126.0 0.089

J -0.50 594.6 0.115

K -1.50 596.8 0.155

Tabela 1 - Resultados dos ensaios experimentais.

do leito. As onze posições são enquadráveis em três 
situações tipificadas na Figura 8: 

•	 Situação 1, caracterizada pelo facto de o maciço 
se encontrar acima do nível inicial do leito. 
Nesta situação, consideraram-se os seguintes 
casos, referenciados de A a D: (i) maciço fora 
da água – Hc /h = 1.5, (ii) maciço parcialmente 
imerso – Hc /h = 1.15 e (iii) maciço no interior do 
escoamento e acima do leito – Hc /h = {1.0;0.67}.
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•	 Situação 2, caracterizada pelo facto de o 
maciço se encontrar parcialmente enterrado 
no leito inicial (ensaios nas posições E a H), 
correspondendo aos casos em que o topo do 
maciço se situa (i) acima do nível do leito – 
Hc /h = {0.33;0.18;0.05} – e (ii) nivelado com a 
superfície do leito – Hc /h = 0.0.

•	 Situação 3, caracterizada pelo facto de o 
maciço estar completamente enterrado 
no leito inicial (ensaios nas posições I a K), 
correspondendo aos casos em que o topo do 
maciço (i) é parcialmente descoberto durante 
o processo erosivo – Hc /h = {-0.25;-0.50} e (ii) 
fica enterrado abaixo da base da cavidade de 
erosão – Hc /h = -1.5.

Na Figura 9 apresentam-se os valores de hsmed em 
função de Hc /h. Na Situação 1, observa-se o aumento 
da profundidade de erosão quando o maciço passa a 
estar submerso, Hc /h = 1.0, posição em que ocorre a 
maior obstrução do escoamento por parte do maciço. 
Quando os três elementos se encontram expostos 
ao escoamento, Hc /h = 0.67, ocorre uma ligeira 
diminuição da profundidade de erosão, decorrente da 
saliência do maciço de encabeçamento relativamente 
ao alinhamento vertical do fuste, que intersecta o 
escoamento descendente junto ao fuste. observa-
se um aumento da profundidade de erosão para 
Hc /h = 0.18, posição em que o maciço parece ter 
a maior contribuição para o processo erosivo. Na 
zona de transição da Situação 2 para a Situação 3, 
regista-se a diminuição da profundidade de erosão, 
associada aparentemente à redução da potência do 
escoamento descendente na zona junto do maciço. 
Na situação 3, definida por Hc /h < 0, a profundidade de 
erosão aumenta até se obter a profundidade de erosão 
associada só ao fuste, o que, neste estudo, ocorre para 
Hc /h < 0.9. Nesta situação, a contribuição do grupo 
de estacas é nula e a do maciço vai-se reduzindo à 
medida que Hc /h decresce.  

4.2. Caracterização e análise dos dados da literatura 
utilizados no estudo 

Utilizaram-se os dados obtidos por Coleman (2005) 
(pilares Co-US e Co-NZ2) e os dos estudos de Grimaldi 
e Cardoso (2010) (designados por GC), de Ataie-
Ashtiani et al. (2010) (pilar AA-II) e de Ferraro et al. 
(2013) (pilar Fe-A), para além dos dados obtidos neste 
estudo (ver Tabela 1), tendo em vista garantir uma 
análise comparativa o mais completa possível do 
desempenho dos modelos de previsão. Para todos os 
pilares, existem valores da profundidade de erosão 
para diferentes posições do maciço, semelhante às 
apresentadas em 4.1. As variáveis características dos 
ensaios, as dimensões do pilar complexo e as relações 

geométricas do pilar e canal estão resumidas na 
Tabela 2, onde se incluem também os dados relativos 
aos ensaios realizados no âmbito deste estudo 
(referenciados por PE). 
A duração dos ensaios é determinante para o valor 
da profundidade de erosão medida no final de cada 
ensaio. A maiores durações tendem a corresponder 
maiores valores da profundidade de erosão. Para 
pilares simples (cilíndricos), Simarro et al. (2011) 
sugerem que os ensaios durem, pelo menos, 7 
dias, o que corresponde ao tempo adimensional 
Ut/Dp ≥ 2x10

6. Em grupos de estacas, caso particular 
de pilares complexos (maciço fora da água), Lança 
et al. (2013) sugerem que os ensaios sejam conduzidos 
com durações superiores a 7 dias (dependendo 
da configuração do grupo de estacas, tem-se 
106 < Ut/Wge < 8x10

6). No caso de pilares complexos, 
Moreno et al. (2012) sugerem que os ensaios sejam 
conduzidos com durações de, pelo menos, duas 
semanas (aproximadamente Ut/De > 4x10

6). Assim, 
e dado que de acordo com a Tabela 2, os ensaios do 
pilar AA-II foram conduzidos com durações curtas 
(entre 0.4 e 2.1 dias) e poderão não ter sido atingidas 
profundidades próximas da de equilíbrio. 
Também, de acordo com Yalin (1971), os resultados 
dos ensaios Co-NZ2 podem implicitamente refletir 
efeitos de parede pelo facto de serem caracterizados 
por B/h < 5. 
No caso específico dos pilares complexos não 
existem estudos que definam a largura equivalente 

Figura 9 - Variação da profundidade de erosão em função do 
posicionamento do maciço.
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Pilar Co-US Co-NZ2 GC AA-II Fe-A PE

B (m) 1.5 1.5 0.7 0.6 0.7 2.0

h (m) 0.330 0.600 0.100 0.140 – 0.154 0.100 0.200

U (m/s) 0.340 0.375 0.286 0.229 – 0.262 0.271 0.258

d50 (mm) 0.84 0.84 0.83 0.60 0.83 0.86

# Ensaios 11 11 12 22 10 11

td (dias) — — 4.8 – 18.1 0.4 – 2.1 8.3 – 37.0 12.9 – 46.9

Forma do fuste F2 F2 F1 F2 F3 F3

Dc (m) 0.100 0.030 0.050 0.042 0.049 0.110

Lc (m) 0.400 0.312 0.050 0.150 0.197 0.433

Forma do maciço F2 F2 F1 F2 F3 F3

Dm (m) 0.190 0.120 0.148 0.090 0.148 0.200

Lm (m) 0.480 0.362 0.148 0.190 0.298 0.523

T (m) 0.080 0.060 0.050 0.042 0.050 0.090

Dp (m) 0.020 0.024 0.025 0.016 0.025 0.050

Em (m) 0.060 0.072 0.050 0.065 0.050 0.125

En (m) 0.065 0.072 0.050 0.048 0.055 0.125

m 8 4 2 3 5 4

n 3 2 2 2 2 2

B/h 4.6 2.5 7.0 3.9 – 4.3 7.0 10.0

Wo /B 0.10 0.07 0.17 0.12 0.17 0.08

h/Dm 1.74 5.00 0.68 1.56 – 1.71 0.68 1.00

Dc /Dm 0.53 0.25 0.34 0.47 0.33 0.55

T/h 0.24 0.10 0.50 0.28 0.50 0.45

De*  /d50 141 72 92 90 90 147

Tabela 2 - Variáveis características dos ensaios, dimensões do pilar complexo e relações geométricas.

Nota: F1 = forma circular, F2 = forma retangular, F3 = forma retangular com extremidades semicirculares; Lc = comprimento 
do fuste; Lm = comprimento do maciço; Wo = máxima largura equivalente de obstrução do pilar complexo; De* = máximo 
diâmetro equivalente do pilar complexo.
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de obstrução, Wo , para cálculo do efeito de contração 
horizontal. o limite a partir do qual existe este efeito 
deve ser determinado em função de uma relação entre 
a variável Wo e a largura do canal, B. Em estudos de 
pilares simples considera-se, com segurança, que 
valores dessa relação inferiores ou iguais a 10% 
garantem a inexistência deste efeito. No presente 
estudo, foi calculada a máxima largura equivalente de 
obstrução nos seis pilares complexos analisados. A 
referida largura corresponde à relação entre a máxima 
área de obstrução do pilar (numa secção transversal 
perpendicular às paredes do canal) e a altura do 
escoamento. Foram analisadas as áreas de obstrução 
associadas a várias posições do maciço e foi utilizada a 
de maior valor. os valores de Wo /B (Tabela 2) mostram 
que os ensaios dos pilares GC, AA-II e Fe-A podem ter 
uma ligeira influência do efeito de contração dado que 
Wo /B > 0.10. 
Segundo Melville e Coleman (2000), em pilares 
simples, a altura de escoamento, h, deixa de influenciar 
a profundidade de erosão quando h/Dp > 1.43 enquanto 
Jones e Sheppard (2000) sugerem h/Dp > 2.0. No 
caso dos pilares complexos, esta relação não é 
conhecida, podendo especular-se, com segurança, 
que h não influencia os valores de hse para valores 
de h/Dm > 1.4~2.0. Nos pilares de GC e Fe-A, como 
a relação h/Dm = 0.67 é muito reduzida, a altura do 
escoamento pode condicionar a profundidade de 
erosão, diminuindo os correspondentes valores em 
relação ao valor máximo. No caso do pilar do presente 
estudo, com uma relação h/Dm = 1.0, a influência da 
altura do escoamento não será desprezável mas é 
inferior à dos pilares GC e Fe-A.
Na Figura 10 apresentam-se as gamas de variação 
do parâmetro De /d50 correspondentes aos diferentes 
ensaios dos seis pilares analisados. o diâmetro 
equivalente foi calculado com as equações propostas 
por Coleman (2005). observa-se que os ensaios 
do pilar do presente estudo e alguns ensaios do 
pilar Co-US têm relações superiores a 100, a que 
corresponde uma redução da profundidade de 
erosão adimensional com o aumento de De /d50 . Na 
comparação com os modelos de previsão HEC-18 e de 
Auckland, as profundidades de erosão obtidas nestes 
ensaios podem ter desvios significativos, uma vez que, 
para De /d50 >100, os modelos tendem a sobrestimar 
os valores da profundidade de erosão nos termos do 
referido na secção 2.4. 
Em geral, quando se estudam efeitos isolados, os 
ensaios de laboratório são conduzidos em condições 
que maximizam as profundidades de erosão (e.g., 
U/Uc ≈ 1, De/d50 < 100, h/De > 2); no entanto, alguns 
ensaios podem apresentar reduções na profundidade 
de erosão devido às relações que patenteiam entre as 

dimensões geométricas do pilar e as características 
do escoamento e do material do leito. A análise das 
condições e características particulares dos ensaios, 
conduzidos com cada pilar, permitirá quantificar 
parte dos desvios da previsão da profundidade de 
erosão calculada com os três modelos, os quais serão 
avaliados na secção seguinte (4.3).

Figura 10 - Variação de De /d50 para os ensaios correspondentes 
aos diferentes pilares.

4.3. Aplicabilidade dos modelos de previsão 

Nas Figuras 11(a) a 11(f) apresentam-se os valores 
da profundidade máxima de erosão medidos no final 
dos ensaios, normalizados pela largura do maciço, 
hs/Dm , em função da posição relativa do topo do 
maciço, Hc/h. Cada figura corresponde a um conjunto 
de ensaios (Co-US, Co-NZ2, GC, AA-II, Fe-A e PE) 
e inclui as previsões dos modelos considerados – 
Auckland, HEC-18 e FDoT. As linhas referentes aos 
três modelos cobrem toda a gama de valores de 
Hc /h. Como os ensaios com o modelo AA-II foram 
conduzidos com diferentes valores, embora próximos, 
de altura e de velocidade média do escoamento (ver 
Tabela 2), adotaram-se nos cálculos os valores 
médios, h = 0.15 m e U = 0.237 m/s. De acordo com o 
referido na secção 2.4, o modelo FDoT não considera 
a forma retangular com extremidades semicirculares 
para o fuste e o maciço (i.e., as formas dos pilares Fe-A 
e PE), pelo que se considerou nos cálculos, Ks = 1, nos 
termos da sugestão de Arneson et al. (2012). Como, 
no modelo de Auckland, não é estabelecido o valor 
de Ks a adoptar (ver 2.4) considerou-se Ks = 1 para 
Hc > 0 e Ks a variar com a forma do fuste, para Hc ≤ 0. 
As figuras incluem três bandas correspondentes às 
três situações descritas em 4.1: Situação 1, quando 
Hc /h < 0, Situação 2, quando 0 ≤ Hc /h ≤ T/h e Situação 
3, quando Hc /h > T/h. 
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Figura 11 - Comparação dos modelos de previsão com os dados experimentais de: (a) Co-US; (b) Co-NZ2; (c) GC; (d) AA-II; (e) 
Fe-A; (f) PE.
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Apesar de se observarem diferenças importantes, 
as Figuras 11(a) a 11(f) evidenciam andamentos 
qualitativamente análogos entre os resultados 
experimentais e os dos modelos de previsão. Em todos 
os casos, as maiores profundidades de erosão ocorrem 
quando o maciço de encabeçamento se encontra total 
ou parcialmente enterrado no leito (0 ≤ Hc /h ≤ T/h, i.e., 
na Situação 2, Figura 8). No entanto, os modelos de 
previsão conduzem a diferentes valores da posição do 
maciço, Hc /h, em que se obtém a máxima profundidade 
de erosão.
Em geral, os três modelos tanto sobrestimam como 
subestimam a profundidade de erosão, dependendo da 
posição do maciço. As maiores diferenças observam-
se para a Situação 2. os modelos de Auckland e HEC-18 
parecem fornecer resultados mais centrados nos 
valores medidos. o modelo FDoT fornece, em geral, 
as previsões mais seguras, sendo mais acentuadas 
as diferenças nas situações 2 e 3 (maciço parcial ou 
totalmente enterrado).  
As explicações para os desvios, evidenciados na 
Figura 11, entre profundidades máximas de erosão 
medidas e calculadas são múltiplas e difíceis de isolar 
caso a caso. Podem, ainda assim, adiantar-se as 
seguintes:

•	 Como se referiu em 4.2, a duração dos ensaios 
condiciona muito a profundidade de erosão 
medida, e, por isso, o resultado da comparação 
com os valores previstos. os desvios verificados 
para a Situação 3 – maciço completamente 
enterrado – nos ensaios AA-II [Figura 11(d)] 
e em alguns ensaios Co-NZ2, Figura 11(b), 
poderão ser justificados pela curta duração dos 
ensaios. 

•	 Para valores do parâmetro De /d50 superiores a 
cerca de 100, os modelos de Auckland e HEC-18 
tendem a fornecer previsões por excesso. Para 
o pilar do presente estudo os valores de De /d50 
são superiores a 100 (ver Figura 10) podendo-se 
atribuir a este parâmetro parte dos desvios por 
excesso dos modelos de Auckland e HEC-18 
- Figura 11(f). A influência do parâmetro 
De /d50 pode também ser identificada em alguns 
ensaios com o pilar Co-US.

•	 A sobrestimação das previsões pelo modelo 
FDoT na Situação 2, para os seis pilares 
complexos, parece ser devida ao cálculo 
erróneo do diâmetro equivalente do grupo de 
estacas com base na equação (7). Este cálculo 
é diretamente influenciado por Khge , fator 
de submersão do grupo de estacas, o qual 
depende da posição do topo do grupo de estacas 
relativamente ao nível do leito, Hge . Este fator 
tem o valor 1, como se o encabeçamento de 
estacas estivesse sempre fora da água, mesmo 
que o topo do grupo de estacas esteja próximo 
do leito ou ligeiramente submerso. 

Independentemente das razões dos desvios, importa 
proceder à avaliação do desempenho dos três 
modelos de previsão. Para o efeito separaram-se 
os dados dos ensaios em três grupos sem atender à 
respetiva origem, excluindo unicamente os resultados 
dos ensaios do pilar AA-II por estes terem tido 
duração demasiado curta. Cada grupo corresponde às 
situações previamente descritas: Situação 1 – maciço 
de encabeçamento acima do leito; Situação 2 – maciço 
parcialmente enterrado no leito; Situação 3 – maciço 
completamente enterrado no leito. Aplicaram-se os 
três modelos, separadamente, aos três grupos de 
dados.  
A Figura 12 apresenta a comparação das profundidades 
de erosão de equilíbrio medidas e calculadas, por cada 
modelo de previsão. os valores de profundidade de 
erosão foram normalizados pelo diâmetro equivalente 
do pilar complexo, associado a cada ensaio, calculado 
de acordo com as equações propostas no modelo de 
Auckland (Coleman 2005). A figura inclui as linhas de 
concordância e as linhas correspondentes a desvios 
assimétricos de +30% e de +50%. A Figura 12(a) 
aplica-se à Situação 1, a Figura 12(b) à Situação 2 e a 
Figura 12(c) à Situação 3. 
De acordo com a Figura 12, o maior número de 
previsões por defeito foi obtido pelo modelo HEC-18 (37 
dos 55 ensaios, Tabela 3) enquanto o maior número de 
previsões por excesso foi obtido pelo modelo FDoT (52 
dos 55 ensaios, Tabela 3). o modelo HEC-18 forneceu 
previsões por defeito nas três situações analisadas. 
Em resultado da aplicação do modelo de Auckland e do 
modelo FDoT, obtêm-se os menores desvios quando 
o maciço se encontra acima do leito (Situação 1), 
observando-se os maiores desvios quando o maciço se 
encontra parcialmente enterrado (Situação 2). Convirá 
ter presente que, em termos de projeto, as previsões 
por defeito podem traduzir-se em condições de risco 
para a estrutura da ponte, enquanto as previsões por 
excesso podem acarretar maiores custos de execução. 
Calculou-se a média dos desvios relativos entre as 
previsões e as medições, MDR, no sentido de avaliar o 
desempenho dos modelos:

Na equação anterior, (hse / De )c é a profundidade de 
erosão calculada adimensionalizada, (hse / De )m é a 
profundidade de erosão medida adimensionalizada. 
Neste caso, o valor de hse corresponde à profundidade 
de erosão medida ao fim do ensaio e np é o número 
de previsões por excesso ou por defeito de um dado 

(8)MDR

h D
h D
np

i

n se e c

se e m=
=∑ 1

( / )
( / )
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Figura 12 - Comparação das profundidades de erosão de equilíbrio medidas e calculadas: (a) Situação 1; (b) Situação 2; (c) 
Situação 3.
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modelo. Definiu-se também a percentagem de desvio, 
%desv,

(9)% %desv MDR= −( )×1 100

A Tabela 3 reúne o número de ensaios de cada situação 
identificada na Figura 8 e na Figura 12, o número 
de previsões de cada modelo que resultaram em 
subestimação ou sobrestimação e o respetivo valor de 
%desv. A título de exemplo e de acordo com a Tabela 3, 
para a Situação 2 (ver Figura 10(b)), o modelo HEC-18 
conduziu a previsões por defeito em 10 dos 15 ensaios. 
o valor da MDR desses 10 ensaios, calculado com a 
equação (8), sendo em média de 0.637, corresponde a 
um desvio por defeito de 36.3% em relação aos valores 
medidos. 
Para verificar o desempenho dos modelos de previsão 
nos resultados experimentais, foi feita uma análise 

similar conduzida com um maior número de valores 
de profundidade de erosão, num total de 223 valores, 
sendo aproximadamente 45 valores em cada um 
dos 5 modelos avaliados. Estas profundidades de 
erosão foram obtidas com base na envolvente dos 
valores medidos nos ensaios dos diferentes pilares 
(Figura 11), considerando valores da posição do 
maciço, Hc /h, distribuídos uniformemente. Na Tabela 3 
apresentam-se adicionalmente, entre parêntesis, os 
resultados obtidos em termos de %desv aplicada 
aos 223 valores de profundidade de erosão. os 
correspondentes resultados mostram que os valores 
de subestimação ou sobrestimação são da mesma 
ordem de grandeza que os que foram obtidos com os 
resultados dos 55 ensaios (incluídos na Tabela 3 sem 
parêntesis).
os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que 
as previsões por defeito (subestimação) no modelo 
HEC-18 são mais notórias na Situação 2 (10 dos 15 
ensaios) e na Situação 3 (14 dos 18 ensaios), em que 
o maciço está parcial e completamente enterrado 

Situação Nº de ensaios
Natureza do 

desvio

Modelo HEC-18
Modelo de 
Auckland

Modelo FDoT

np %desv np %desv np %desv

1
22

(107)

Subestimação
13 -21.2% 4 -11.8% 2 -5.5%

(75) (-21.3%) (22) (-8.4%) (13) (-6.8%)

Sobrestimação
9 13.9% 18 31.7% 20 36.6%

(32) (8.2%) (85) (24.2%) (94) (28.5%)

2
15

(39)

Subestimação
10 -36.3% 5 -6.2% 0 —

(28) (-31.4%) (10) (-4.6%) (0) (—)

Sobrestimação
5 58.2% 10 56.4% 15 76.7%

(11) (36.2%) (29) (32.8%) (39) (51.3%)

3
18

(77)

Subestimação
14 -27.8% 2 -12.4% 1 -15.0%

(53) (-21.1%) (5) (-8.7%) (4) (-4.6%)

Sobrestimação
4 13.2% 16 31.3% 17 33.6%

(24) (16.5%) (72) (32.9%) (73) (34.0%)

Tabela 3 - Avaliação das previsões da profundidade de erosão pelos três modelos*.

Nota: *os valores entre parêntesis correspondem aos resultados da análise com os valores distribuídos de Hc  / h.
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respetivamente, com desvios relativos médios da 
ordem de 30%. A subestimação nos modelos de 
Auckland e FDoT é menos frequente, sendo no total 
das três situações, respetivamente, de 11 e de 3 entre 
os 55 ensaios. No caso destes dois modelos, estas 
previsões representam assim desvios por defeito 
muito menores, da ordem de 6 a 15%, do que os que 
resultam da aplicação do modelo HEC-18. No caso 
das previsões por excesso (sobrestimação), os três 
modelos utilizados conduziram a resultados que 
representam valores de %desv superiores a 50% para 
a Situação 2 - maciço parcialmente enterrado – sendo 
esta a situação mais crítica em termos de projeto 
de pontes (situação de ocorrência da profundidade 
máxima de erosão). As percentagens de desvio entre 
as profundidades máximas de erosão calculadas 
e medidas, apresentadas na Tabela 3, podem ser 
explicadas pela combinação dos múltiplos fatores já 
referidos e, em especial, pelas limitações conceptuais 
dos modelos de previsão. 

5. CONCLUSÕES
No presente estudo foi feita uma apresentação sumária 
dos três modelos mais utilizados e divulgados na 
literatura para a previsão das profundidades máximas 
de cavidades de erosão junto de pilares complexos. No 
sentido de avaliar o desempenho dos modelos foram 
conduzidos ensaios com geometrias de pilares ainda 
não testadas anteriormente; foram ainda utilizados, 
maioritariamente, resultados de ensaios publicados 
por outros autores. os dados foram separados em três 
grupos dependendo do facto de o maciço se encontrar 
acima, parcialmente enterrado ou completamente 
enterrado no leito (situações 1, 2 e 3, respetivamente). 
A discussão da aplicabilidade dos modelos baseou-
se na comparação das previsões com as medições 
disponíveis.
As principais conclusões que se podem extrair do 
estudo são as seguintes:

•	 os três modelos de previsão analisados 
apresentam desvios por excesso e por defeito 
em relação às profundidades de erosão 
medidas, dependendo da posição do maciço de 
encabeçamento relativamente ao nível inicial 
do leito. Em geral, os maiores desvios ocorrem 
quando o maciço se encontra parcialmente 
enterrado. 

•	 o modelo HEC-18 tende a subestimar a 
profundidade de erosão, especialmente nas 
situações onde o maciço de encabeçamento 
se encontra parcialmente ou completamente 
enterrado (ver situações 2 e 3 das figuras 

11 e 12 e da Tabela 3). Essa previsão por 
defeito da profundidade de erosão, num caso 
em que a cavidade de erosão atinja a fase 
de equilíbrio, pode traduzir-se em risco de 
colapso da estrutura da ponte. Assim, dado 
que as estimativas por defeito são muito 
significativas e frequentes, considera-se o 
modelo HEC-18 o menos recomendável para a 
previsão da profundidade de erosão em pilares 
de geometria complexa. 

•	 os modelos de Auckland e do FDoT patenteiam 
um comportamento parecido: as maiores 
diferenças entre os valores da profundidade de 
erosão medidos e calculados ocorrem para a 
situação em que o maciço está parcialmente 
enterrado. Identificou-se um reduzido 
conjunto de previsões por defeito, com desvios 
associados relativamente pouco importantes 
(inferiores a 15%, Tabela 3). Constatou-se que 
o modelo FDoT fornece menores percentagens 
de previsões por defeito em comparação com o 
modelo de Auckland.

•	 Para aplicações práticas, recomenda-se a 
utilização do modelo FDoT para o cálculo 
de profundidades de erosão em torno de 
pilares complexos, sem perder de vista as 
considerações e ressalvas apresentadas nas 
secções 2.4, 4.2 e 4.3. 
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SIMBOLOGIA
B Largura do canal

D Largura do pilar

De Diâmetro equivalente do pilar complexo

Def Diâmetro equivalente do fuste

Dege Diâmetro equivalente do grupo de estacas

Dem Diâmetro equivalente do maciço de 
encabeçamento

De* Máximo diâmetro equivalente do pilar 
complexo

Df Largura do fuste

Dm Largura do maciço
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Dp Diâmetro do pilar cilíndrico

Em Espaçamento entre os centros das estacas na 
direcção m

En Espaçamento entre os centros das estacas na 
direcção n

d50 Diâmetro mediano das partículas

Fr Número de Froude do escoamento não 
perturbado a montante do pilar

g Aceleração da gravidade

h Altura do escoamento não perturbado a 
montante do pilar

Hc Posição do topo do maciço de encabeçamento 
relativo ao nível inicial do leito

Hge Posição do topo do grupo de estacas relativo 
ao nível inicial do leito

hs Profundidade total de erosão

hse Profundidade de erosão de equilíbrio

hsef Profundidade de erosão de um pilar simples 
de largura igual à largura do fuste

hsf Profundidade de erosão associado ao fuste

hsge Profundidade de erosão associada ao grupo de 
estacas

hsm Profundidade de erosão associada ao maciço 
de encabeçamento

hsmed Profundidade de erosão medida ao fim do 
ensaio

Kbc Fator da condição do leito

Kd Fator da dimensão dos sedimentos

Keg Fator do espaçamento entre as estacas

Kf Fator da saliência do maciço em relação ao 
fuste

Kg Fator da geometria do canal

Khc Fator do posicionamento do fuste

KhD Fator da dimensão do pilar em relação com a 
altura do escoamento

KhDe Fator da dimensão do pilar complexo em 
relação com a altura do escoamento

Khge Fator de submersão do grupo de estacas

Khm Fator do posicionamento do maciço

KI Fator de intensidade de escoamento

Km Fator do número de estacas alinhadas

KS Fator da forma do pilar

Kw Fator para pilares de grandes dimensões

Kθ Fator do ângulo de ataque do escoamento em 
relação ao alinhamento do pilar

m Número de linhas do grupo de estacas

MDR Média dos desvios relativos entre as previsões 
e medições

n Número de alinhamentos do grupo de estacas

np Número de previsões

T Espessura do maciço de encabeçamento

td Tempo de duração dos ensaios

U Velocidade média do escoamento não 
perturbado na secção a montante do pilar

Uc Velocidade média crítica de início do 
movimento

Wge Somatório das larguras das estacas 
projetadas segundo a direção do escoamento

Wo Largura equivalente de obstrução do pilar 
complexo

(hse /De  )c Profundidade de erosão calculada 
adimensionalizada

(hse /De  )m Profundidade de erosão medida 
adimensionalizada

ρs Massa específica da areia

σD Desvio padrão geométrico da distribuição 
granulométrica da areia 
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REsUMo: os modelos numéricos são instrumentos úteis para estudar a propagação de ondas em meios com 
diferentes características, desde águas profundas (ao largo) até condições de água pouco profunda, e investigar a 
interação de ondas com batimetrias complexas ou estruturas construídas em regiões costeiras e estuarinas.
As capacidades de modelos do tipo Boussinesq e as equações serre, ou de Green e Naghdi, para reproduzir os 
processos não lineares de diversas interações são bem conhecidas. No entanto, estas aproximações clássicas 
restringem-se a condições de águas pouco profundas. Desde meados da década de 90 têm sido desenvolvidas 
formulações que acrescentam termos de origem dispersiva, em particular para aproximações do tipo Boussinesq.
Neste trabalho é apresentada uma formulação das equações clássicas de serre com melhores características 
dispersivas lineares. As equações são resolvidas numericamente por diferenças finitas, após introdução de uma 
variável auxiliar que agrega as derivadas temporais da velocidade na equação da quantidade de movimento.
A discretização numérica é validada por comparação de resultados com a solução analítica de serre para uma 
onda solitária com a /h0 = 0.60, e com a solução de stokes para águas intermédias. o desempenho do modelo para 
propagar ondas até condições de águas profundas (h /L = 0.5) e fundos com declives acentuados é testado através de 
comparações com dados experimentais disponíveis na literatura.

Palavras-chave: Equações de serre, características dispersivas, águas profundas, solução numérica, aplicações.

ABsTRACT: Numerical models are useful tools to study the wave propagation in regions with different characteristics, 
from deep water (offshore) to shallow water conditions, and to investigate the interaction of waves with complex 
bathymetries or structures constructed in coastal and estuarine regions.
The ability of Boussinesq-type models and serre or Green and Naghdi equations to reproduce the nonlinear processes 
of different interactions is well known. However, these models are restricted to shallow water conditions, and addition 
of other terms of dispersive origin has been considered since 90’s, particularly for Boussinesq-type approximations. 
In this work, a new approximation of the classical serre equations with improved linear dispersive characteristics is 
developed and written in a weak quasi-conservative form by introducing a dependent variable that aggregates all time 
derivatives of momentum equation.
The numerical discretization is validated by comparison with the analytical solution for a highly nonlinear propagating 
solitary wave (a /h0 = 0.60), and with the stokes solution for intermediate waters. The model performance to propagate 
waves from deep water conditions (h /L = 0.5) and bottoms with large slopes is tested through comparisons with 
experimental data available in the literature.

Keywords: serre equations, dispersive characteristics, depth waters, numerical solution, applications.
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1. INTRODUÇÃO
o conhecimento das características dos escoamentos 
associados a ondas e correntes de superfície, e a sua 
dependência relativamente à batimetria e à geometria 
da costa, é de considerável importância no projeto 
de estruturas correntes no ambiente costeiro, como 
esporões e quebramares. Tal conhecimento também 
ajuda na previsão das modificações introduzidas na 
agitação marítima e no transporte e deposição de 
sedimentos.
Até finais dos anos 70 eram utilizados modelos quase 
exclusivamente lineares para a simulação do efeito 
da refração produzida pela variação da profundidade 
ao longo da direção de propagação da onda e o efeito 
da difração produzida pelo gradiente de amplitude ao 
longo da crista da onda. Na década de 80 surgiram 
outros modelos que passaram e ter em conta não só 
os efeitos de refração e difração, mas também efeitos 
da resistência no fundo e de interação onda-corrente; 
modelos desse tipo foram propostos e usados   por 
Berkhoff et al. (1982), Kirby e Dalrymple (1983), Booij 
(1983), Kirby (1984) e Dalrymple (1988), entre outros. No 
entanto, dado que se baseiam na teoria linear, aqueles 
modelos não devem ser utilizados em condições de 
águas pouco profundas.
Uma série de fatores tornou possível o emprego de 
modelos matemáticos cada vez mais sofisticados. Não 
só o conhecimento teórico dos fenómenos envolvidos 
evoluiu muito, como também os métodos numéricos 
passaram a ser utilizados de forma mais eficiente. 
os grandes avanços ocorridos na tecnologia dos 
computadores, especialmente a partir dos anos 80, 
permitiram melhorar o processamento da informação 
e o armazenamento de grandes volumes de dados, 
tornando possível o uso generalizado de modelos 
matemáticos de maior complexidade e com menores 
restrições.
Nessa fase, as equações de saint-Venant passaram a 
ser frequentemente usadas em aplicações práticas. 
Contudo, como tem sido amplamente demonstrado, 
em condições de águas pouco profundas, de que são 
exemplos alguns portos, estuários e largas extensões 
da zona costeira, e para alguns tipos de ondas, os 
modelos baseados numa teoria não dispersiva, entre 
os quais se inclui o modelo de saint-Venant, são 
limitados e não são normalmente capazes de obter 
resultados satisfatórios durante longos períodos de 
análise (seabra santos, 1985).

É atualmente genericamente aceite que, para as 
aplicações práticas, os efeitos combinados de ondas 
de gravidade em condições de água pouco profunda 
devem ser considerados. Mais ainda, os processos 
de refração, difração, empolamento, reflexão e 
rebentação da onda, além das interações onda-onda e 
onda-corrente, bem como os fenómenos decorrentes 
de importantes e rápidas variações temporais das 
cotas de fundo, devem ser considerados na sua 
integridade.
Por conseguinte, apenas modelos de ordem σ 2 
(com σ = h/L, sendo h e L uma profundidade e um 
comprimento característicos) ou superior, dos tipos 
Boussinesq ou serre, são capazes de reproduzir outros 
efeitos para além dos efeitos dispersivos, incluindo as 
não-linearidades decorrentes de interações onda-onda 
e onda-corrente, e as ondas resultantes de variações 
temporais rápidas das cotas do fundo, de que são 
exemplos as ocorrências que originam tsunamis, ou 
ainda por deslizamentos de grandes massas de terra 
para o interior de albufeiras, lagos ou lagunas.
A evolução tecnológica verificada nos últimos 
anos, tornando possível o uso de facilidades 
computacionais mais poderosas e a sofisticação 
dos sistemas de informação e análise, permitiram 
melhorar o conhecimento da hidrodinâmica e dos 
processos morfodinâmicos costeiros com recursos e 
procedimentos de investigação teórica, experimental e 
aplicada, bem mais sofisticados. Também os métodos 
numéricos tiveram um grande desenvolvimento, 
nomeadamente para aplicações no âmbito da 
engenharia costeira, tornando possível lidar com outro 
grau de complexidade. 
No que se segue é usada a teoria geral da onda 
em condições de água pouco profunda para o 
desenvolvimento das diferentes aproximações 
matemáticas que são atualmente a base dos modelos 
mais importantes no âmbito da hidrodinâmica e da 
dinâmica sedimentar. Uma metodologia para extensão 
de aproximações da água pouco profunda a condições 
de água profunda é apresentada em seguida, 
terminando com exemplos de aplicação e discussão 
de resultados. 

http://dx.doi.org/10.5894/rh35n1-2
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2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA
2.1. Equações básicas

Partindo das equações fundamentais da Mecânica dos 
Fluidos, em variáveis de Euler, relativas ao escoamento 
irrotacional e tridimensional de um líquido perfeito 
[equações de Euler, ou de Navier-stokes com as 
hipóteses de incompressibilidade (dρ/dt = div v

v

 = 0), 
irrotacionalidade (rot v

v

 = 0, ou seja, uz = wx ; vz = wy ; vx = uy) 
e líquido perfeito (μ = 0)]; considerando condições de 
fronteira e uma adimensionalização apropriadas, 
e definindo os parâmetros adimensionais ε = a/h0 e 
σ = h0 /l, em que a, h0 e l representam uma amplitude, 
uma profundidade e um comprimento horizontal 
característicos, as equações fundamentais e as 
condições de fronteira escrevem-se (seabra-santos, 
1989).

A – Equações fundamentais

u v wx y z+ + = 0

ε ε ε εu uu vu wu pt x y z x+ + + = −2 2 2

ε ε ε εv uv vv wv pt x y z y+ + + = −2 2 2

εσ ε σ ε σ ε σ2 2 2 2 2 2 2 1w uw vw ww pt x y z z+ + + = − −

u wz x=σ 2

v wz y=σ 2

v ux y= (1)

w u vt x y= + +ς ε ς ε ς p = 0

w u vt x y= ( ) + +1 ε ξ ξ ξ z = − +1 ξ

p = 0 z = ες (2)

,

,

,

(3)

ς ε ξ ες ξ ες ξ− ( )  + + −( )  + + −( )  =1 1 1 0   
t x y

u v

u u u v ut x y x* * * * * *+ + + +( ) =   ε ε ς εσ1 02Γ

v u v v vt x y y* * * * * *+ + + +( ) =   ε ε ς εσ1 02Γ (4)

Γ*

* *

= − + −( ) + + −( )





+ + +

1 2z A uA vA A

w uw

t x y
horiz

t x

ξ ε ε ε

ε

 

        εε σvw Oy fundo*  + ( )2 (5)

em que a barra sobre as variáveis representa o valor 
médio segundo a vertical.
Admitindo em seguida a hipótese fundamental da 
água pouco profunda, σ = h0 /l < 1, e desenvolvendo 
as variáveis em função do pequeno parâmetro σ 2 
obtêm-se, após algumas considerações matemáticas, 
as seguintes equações (seabra-santos, 1989)

B – Condições de fronteira

Integrando a primeira das equações (A) entre o fundo e 
a superfície livre obtém-se a equação de continuidade

em que

representando os termos do primeiro parêntesis reto 
a aceleração vertical quando o fundo é horizontal e 
os termos do segundo parêntesis reto a aceleração 
vertical junto ao fundo.
Desenvolvendo as expressões (4) em segunda 
aproximação (ordem 2 em σ 2), obtêm-se as seguintes 
equações do movimento

(6)

( )( ) ( ) ( )( ){ }
( )( )

2   

2 4 

      2 3 1 2 1 3 1

     1 2 1 0

 t x y x

x xx

x x

u uu vu

P P

Q Q

ε ε ς

σ ες ξ ξ ες ξ

σ ες ες ξ σ

+ + +

 + − + + + − 

 + + + − + = 

( )( ) ( ) ( )( ){ }
( )( )

2   

2 4 

      2 3 1 2 1 3 1

     1 2 1 0

 t x y y

y yy

y y

v uv vv

P P

Q Q

ε ε ς

σ ες ξ ξ ες ξ

σ ες ες ξ σ

+ + +

 + − + + + − 

 + + + − + = 
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em que, de igual modo, a barra sobre as variáveis 
representa o valor médio segundo a vertical. Em 
variáveis dimensionais, com fundo fixo (ξ t = 0), as 
equações de conservação da quantidade do movimento, 
em segunda aproximação, escrevem-se

onde P e Q são dados por P = – (1 – ξ)(ūx+ v̄y )t e 
Q = (ū ξ x+v̄ ξ y )t . As equações da quantidade de movi-
mento resultantes escrevem-se

h uht x+ ( ) = 0

hu huu gh h P Q h P Qt x  x x x+ + + +( )



 + +( ) =ς ξ2 3 2 2 0

P h u uu uxt xx x= − + −( ) 2

Q u uu ux t x xx= +( ) +ξ ξ 2 (8)

A uma dimensão no plano horizontal, e ainda com fundo 
fixo, o sistema de equações resultante escreve-se

A u vx y= +

P h A uA vA A x y t= − − −( )2

Q w uw vwt x y= + +

w u vx y= +ξ ξ

(7)
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0

2 3 1 2 1 3

ς

ξ      (( ) + + ( ) =

+ + +

+ ( ) + ( ) 

hP h Q hQ

v uv vv g

h

x x x

t x y y

y y

1 2 0

2 3 1 2

 

      

ς

ξ  + ( ) + + ( ) =P hP h Q hQy y y1 3 1 2 0 

Assumindo complementarmente a hipótese de ondas 
de pequena amplitude relativa, com O(ε) = O(σ2), 
partindo do sistema (6) resultam à mesma ordem de 
aproximação, em variáveis dimensionais

h hu hvt x y+ ( ) + ( ) = 0

u uu vu g

P h P h Q
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donde, com ξt = 0
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ou ainda, reescrevendo o sistema completo
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Continuando a simplificar as equações do movimento 
(6), retendo apenas termos até à ordem 1 em σ, ou 
seja, desprezando os termos de origem dispersiva, 
aquele sistema de equações escreve-se, em variáveis 
dimensionais

Gobbi et al. (2000) desenvolveram um modelo com 
excelentes propriedades dispersivas até à ordem 
kh ≈ 6. o comportamento não-linear foi fielmente 
conseguido até kh ≈ 3. Naturalmente que esta melhoria 
de precisão do modelo em relação às aproximações 
anteriores foi acompanhada de um significativo 
esforço computacional.
A aproximação polinomial de quarta ordem comporta 
resultados com derivadas espaciais de quinta 
ordem num sistema de equações muito complexo, 
requerendo um esquema numérico de resolução 
igualmente bastante complexo. Madsen e schaffer 
(1998) e Agnon et al. (1999) desenvolveram um modelo 
de equações recorrendo a aproximações polinomiais 
de ordens ainda mais elevadas. 
Usando um esquema numérico de previsão-correção 
de ordem elevada, previamente utilizado por Wei e 
Kirby (1995), Lynett e Liu (2002) desenvolveram um 
código numérico (CoULWAVE) com base nas equações 
do Nwogu para uma e duas camadas.
Embora com características dispersivas mais 
modestas, mas com muito menor esforço 
computacional, Beji e Nadaoka (1996) e Liu e sun (2005) 
introduziram parâmetros que permitem melhorar as 
características dispersivas da aproximação clássica 
de Boussinesq. Mais recentemente, Antunes do Carmo 
(2013a,b) usou a metodologia de Liu e sun (2005), com 
a introdução de dois parâmetros, α e β, para estender 
as equações de serre (serre, 1953) até kh ≈ 3. 
A introdução destes parâmetros tem por objetivo 
melhorara as características de dispersão lineares 
dos modelos de tipo Boussineseq e serre. Tendo 
presente que linearizando o sistema de equações (7) 
e desprezando os termos de ordem superior se obtém 
o sistema (16)

h hu hvt x y+ ( ) + ( ) = 0

u uu vu gt x y x+ + + =ς 0

v uv vv gt x y y+ + + =ς 0

(15)

As aproximações (7), (14) e (15) são conhecidas como 
equações de serre, ou Green & Naghdi, Boussinesq 
e saint-Venant, respetivamente, a duas dimensões no 
plano horizontal (modelos 2DH). 

2.2. Extensões a condições de água profunda

os modelos clássicos do tipo Boussinesq, de que 
é exemplo o modelo de Peregrine (1967), usam 
aproximações polinomiais quadráticas para a 
distribuição vertical da velocidade, o que limita as 
suas aplicações, nomeadamente porque: i) não 
descrevem com suficiente rigor os efeitos dispersivos 
em condições de águas intermédias, e ii) apenas 
propagam corretamente ondas de baixa amplitude 
relativa. Estas limitações são consistentes com a 
hipótese fundamental das equações de Boussinessq 
(1872), a qual assume que os efeitos dispersivos são da 
mesma ordem de grandeza dos efeitos não-lineares, 
ou seja, que O(ε) = O(σ 2 ), com ε = a/h  e  σ = h/L << 1 
(hipótese fundamental da água pouco profunda).
As propriedades dispersivas dos modelos convencionais 
de Boussinesq têm vindo a ser melhoradas, através 
da modificação dos termos dispersivos (Madsen 
e sorensen, 1992) ou usando uma velocidade de 
referência a uma altura previamente especificada 
(Nwogu, 1993). Esta técnica permite obter um sistema 
de equações cuja relação de dispersão linear pode ser 
ajustada de modo a que as características dispersivas 
em águas intermédias resultem muito próximas das 
da teoria linear da onda. Wei et al. (1995) estenderam 
a aproximação de Nwogu para ondas fortemente não-
lineares, desenvolvendo modelos que podem não só 
ser aplicados em condições de águas intermédias mas 
também simular a propagação de ondas com elevados 
efeitos de interação não-linear, isto é, ε = O(1). 
Em geral, estes modelos resolvem equações com 
propriedades de dispersão linear bastante rigorosas 
até kh ≈ 3 (Nwogu, 1993). 
Recorrendo a um polinómio de quarta ordem, 

(16)

h hut +∇ ⋅( ) = 0

u gt + ∇ =ς 0

o qual é aplicável à propagação de ondas 
monocromáticas em água profunda (ao largo), por 
conseguinte, onde os termos não-lineares e de origem 
dispersiva do sistema (7) são pouco relevantes mas 
afetam negativamente a solução. Para que, também 
nestas condições, seja possível usar as equações do 
sistema (7) é imprescindível obter aproximações cuja 
solução em termos da velocidade de propagação de 
um grupo de ondas se comporte de acordo com a 
relação de dispersão linear, dada por ω2 = gk tanh (kh).
Nesta conformidade, e de acordo com (16), as variações 
temporais da velocidade no sistema de equações (7) 
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são combinadas com a aproximação ūt = –g∇ς através 
de parâmetros, ou grandezas escalares, de tal modo 
que, em condições de águas intermédias a profundas, 
a relação de dispersão do sistema linearizado tenda 
para ω2 = gk tanh (kh). Como se demonstra em seguida, 
os valores dos parâmetros envolvidos são obtidos 
de modo a aproximar o melhor possível a relação 
de dispersão do sistema linearizado com a relação 
ω2 = gk tanh (kh).
Desprezando termos de ordem superior e os termos 
não lineares na equação (7) resulta a relação de 
dispersão (17), igualmente obtido por Liu e sun (2005) 
para a forma linearizada do sistema (14)

de h. Como se demonstra, esta metodologia permite 
obter um modelo geral, que tende para as equações 
de saint-Venant em condições de água profunda (ao 
largo) e para as equações de serre em água pouco 
profunda (junto à costa).
Assim, partindo do sistema de equações (8), de que 
resulta o seguinte sistema (20)

em que ω = 2π/T é a frequência da onda, T é o período 
e k 2 = k 2x + k 2y , sendo kx e ky as componente do número 
de onda k nas direções x e y, respetivamente. 
Por comparação da equação (17) com a relação de 
dispersão linear de stokes, ω2/gk = tanh (kh), podem ser 
obtidos valores otimizados para os dois parâmetros α 
e γ. Em termos de velocidade de fase, a equação (17) 
toma a forma

a qual deve ser comparada com a expansão de Padé 
de segunda ordem da solução linear exata para ondas 
de Airy, dada por (19)

Para que sejam idênticas as equações (18) e (19), terá 
de verificar-se a relação β = 1.5α � 0.5γ = 0.20. Para os 
parâmetros α e γ, Liu e sun (2005) obtiveram primeiras 
aproximações baseadas em análises de sensibilidade.
Para além dos parâmetros α e β, é sugerida neste 
trabalho a introdução de um novo parâmetro μ, função 

ς t xuh+ ( ) = 0

(20)

adicionando e subtraindo termos de origem dispersiva, 
utilizando a aproximação ut = – gςx e considerando os 
parâmetros α, β e γ, com β = 1.5α – 0.5γ, Antunes do 
Carmo (2013a,b) obteve o seguinte sistema de equações 
(21), com características de dispersão lineares 
melhoradas. Esta formulação permite aplicações em 
profundidades intermédias, até valores da dispersão 
de frequência σ = 0.50. Considerando tensões de atrito 
(τb ) no fundo, as equações resultantes escrevem-se

com Ω(x) = hxξx + 0.5hξxx + (ξx )
2, β = 0.20 e, em primeira 

aproximação, α ≈ 0.1308. Testes complementares 
demostraram que a solução não é muito sensível para 
valores de α situados no intervalo α∈[0.12,0.15].
Reescrevendo o sistema (21) com os termos de origem 
dispersiva [todos os termos de ordem σ 2 no sistema 
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de equações (6)] função de um novo parâmetro μ 
obtém-se (22)

equações a três incógnitas (h, q e u), que é resolvido 
numericamente, escreve-seFazendo μ = f (h) de tal modo que μ → 1 quando h → 0 

e μ → 0 quando h → ∞ e, simultaneamente, (α, β) → 0 
quando h → 0 e α∈[0.12,01.5] e β → 0.20 quando h → ∞  
(embora neste caso os valores de α e β não sejam 
de todo relevantes) reencontramos os sistemas de 
equações de serre (20) e de saint-Venant (15), a uma 
dimensão no plano horizontal, respetivamente. Uma 
função f (h) que satisfaz estas condições é dada por 
(23)

com k = 2π/L, sendo L o comprimento de onda. Em 
particular, f (h/L = 0.05) = 0.998 e  f (h/L = 0.50) = 0.001 
e o gráfico da função f (h) tem o andamento mostrado 
na Figura 1.
No presente trabalho consideraram-se os seguintes 
valores dos parâmetros: α = 0.13, β = 0.20 e μ = 1.0, 
com exceção da propagação de uma onda solitária 
(aplicação (A1) em “4. Aplicações e Resultados”), em 
que α = 0 β = 0 e μ = 1.0, satisfazendo assim a solução 
analítica do sistema de equações de serre.

3. FORMULAÇÃO NUMÉRICA
o sistema de equações (22) é resolvido por um método 
implícito de diferenças finitas, após agrupamento dos 
termos com derivadas em tempo da velocidade numa 
equação adicional. o sistema equivalente de três 

Figura 1 - Gráfico da função f (h) que estabelece a transição 
entre condições de água profunda f (h) → 0, com h/L ≥ 0.5, e 
pouco profunda f (h) → 1, com h/L ≤ 0.05.

Um esquema eficiente de resolução do sistema 
de equações (24), com μ = 1, é detalhadamente 
apresentado em Antunes do Carmo (2013a,b).

4. APLICAÇÕES E RESULTADOS
o modelo numérico que resolve as equações (22), 
ou (24), é aplicado à propagação de (A1) uma onda 
solitária com amplitude de 0.60 m num meio com 1.0 
m de profundidade, sendo a correspondente solução 
numérica comparada com a solução analítica das 
equações de serre, (A2) uma onda sinusoidal com 
altura de 0.02 m, período de 2.02 s e comprimento de 
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onda igual a 3.73 m, num meio com uma profundidade 
de 0.40 m na secção de entrada e uma barra no interior 
do domínio, como apresentado na Figura 2, e (A3) 
uma onda sinusoidal, com altura de 0.05 m, período 
de 0.85 s e comprimentos de onda de 1.12 m, num 
meio com profundidade constante i igual a 0.56 m; por 
conseguinte, trata-se neste caso de condições de água 
profunda (com h0 /L = 0.50).

em que h0 é a profundidade da água em repouso, x0 
é a posição inicial da crista, H é a altura da onda, 

( )00 1 hHCC  +=  e C gh0 0=  (g = 9.8). 

(s2) onda de stokes de 2ª ordem

A elevação da superfície livre é expressa por (27) (Dean 
e Dalrymple, 1984)

 

0m 

Absorvedor  Gerador 

 0.40m 
0.30m 1/20 1/10 

 6m  14m  12m  17m  25m 

Figura 2 - Batimetria para a propagação de uma onda 
sinusoidal, com altura de 0.02 m, período de 2.02 s e 
comprimentos de onda de 3.73 m, sobre uma barra 
(Antunes do Carmo, 2013b,c).

Na aplicação (A2), h/L ≈ 0.107 > 0.10 na secção de 
entrada da onda no domínio, a qual se mantém nos 
primeiros 6 m (Figura 2), satisfazendo por conseguinte 
as condições de validade da solução de stokes de 2ª 
ordem neste trecho, enquanto não se fizeram sentir 
eventuais efeitos de reflexões na barra. 
Nesta conformidade, é possível comparar a solução 
numérica do sistema de equações (20) com a 
correspondente solução analítica (25)-(26) (seabra-
santos, 1985; Cienfuegos et al., 2006), e a solução 
numérica do sistema (22), ou (24), sem atrito e com 
α = 0.13, β = 0.20 e μ = 1.0, com a solução analítica de 
stokes (27)-(29).

(s1) onda solitária

Com fundo fixo e horizontal (ξt = ξx = ξxx = ξxxx = 0) o 
sistema de equações de serre (8) admite a seguinte 
solução analítica (25)-(26)

u C h
h

= −
+









 1 0

0 ς
(26)

a qual representa a soma de duas sinusoides, a 
segunda das quais com uma amplitude dependente da 
declividade (h/L) e com uma velocidade angular dupla 
da sinusoide fundamental dada pela teoria linear. As 
componentes u e w da velocidade do fluido são, neste 
caso, dadas por (28) e (29), respetivamente

em que k = 2π/L é o número de onda e ω = 2π/T é 
a frequência, sendo L e T o comprimento de onda e 
o período, respetivamente; com z = 0 obtém-se a 
velocidade à superfície.
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As Figuras 3 e 4 mostram comparações de resultados 
numéricos da variação da superfície livre com as 
soluções analíticas (25) e (27) em ambas as aplicações 
(s1) e (s2), respetivamente.
Complementarmente, os resultados obtidos 
na aplicação (A2) são comparados com dados 
experimentais obtidos por Beji e Battjes (1993), em 

três sondas posicionadas em x = 10.5 m, x = 13.5 m e 
x = 17.3 m (Figura 2). Estas comparações são mostradas 
nas Figura 5 a), b) e c).
os resultados numéricos da terceira aplicação (A3) são 
mostrados na Figura 6, os quais foram obtidos numa 
sonda situada a uma distância de 10 m da secção de 
entrada da onda num canal com 50 m de comprimento.

Figura 3 – Propagação de uma onda solitária com altura de 0.60 m, inicialmente posicionada em 
x = 25 m, num canal com 1.0 m de profundidade. Comparação de resultados numéricos com a 
solução analítica (s1) (Antunes do Carmo, 2013a).

Figura 4 - Propagação de uma onda sinusoidal com altura de 0.02 m, 
período de 2.02 s e comprimento de onda de 3.73 m, num meio com 
profundidade de 0.40 m na secção de entrada. Comparação de resultados 
numéricos obtidos numa sonda situada em x = 3.0 m com a solução 
analítica (s2).
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a)  sonda instalada em x = 10.5 m.

b) sonda instalada em x = 13.5 m.

c) sonda instalada em x = 17.3 m.

Figura 5 - Propagação de uma onda periódica com altura de 0.02 m, período 
de 2.02 s e comprimento de onda de 3.73 m, sobre uma barra. Comparação 
de dados experimentais com resultados numéricos obtidos em três sondas 
(Antunes do Carmo, 2013b,c).
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Analisando os resultados obtidos, poder-se-á concluir 
que as formulações matemática e numérica do 
modelo computacional desenvolvido, resultante de 
uma extensão das equações clássicas de serre, são 
consistentes e descrevem com bastante precisão 
a propagação de ondas desde condições de águas 
profundas (h0 /L = 0..5), em águas intermédias e, 
naturalmente, em águas pouco profundas.
A introdução dos parâmetros α e β permitiu estender 
as equações de serre para aplicações em toda a gama 
de águas intermédias (Antunes do Carmo (2013a,b). 
Complementarmente, a introdução de um novo 
parâmetro μ = μ(h) deverá permitir generalizar as 
equações de serre a condições de águas profundas, 
para valores de kh > 3.  
Com efeito, trata-se de condições-limite, de que 
resultam, respetivamente, as equações de serre, com 
μ →  1, e as equações de saint-Venant, com μ →  0. 
Com (α, β) → 0 é reencontrado o modelo original de 
serre  (8), ou (20), e tal foi considerado para 
obtenção dos resultados da aplicação (A1); contudo, 
como é demonstrado analiticamente em Liu e sun 
(2005) e Antunes do Carmo (2013c), entre outros, 
a generalização do modelo de serre a condições 
de água profunda só é assegurada com a melhoria 
das características dispersivas lineares do modelo 
original; por conseguinte, com α e β diferentes de zero, 
e com valores iguais aos usados acima e na bibliografia 

consultada (α  ≈  0.13 e β  = 0.20). os resultados da 
aplicação (A3) são particularmente reveladores das 
boas características dispersivas lineares do modelo, 
conseguidas com a introdução dos parâmetros α e 
β. Deve notar-se que não seria possível descrever a 
propagação de uma onda sinusoidal com as equações 
do modelo clássico de serre num meio com as 
características da aplicação (A3), cuja solução é 
descrita pela teoria linear, como mostrado na Figura 6.
A generalização do modelo numérico a duas 
dimensões no plano horizontal (modelo 2DH) e para 
utilizações práticas em quaisquer meios (desde águas 
profundas, ao largo, até condições de águas pouco 
profundas) carece ainda de análises complementares, 
incluindo a adoção de um método numérico adequado 
para a resolução de ambos os sistemas de equações, 
capaz de propagar a mesma onda resolvendo o 
sistema de equações de saint-Venant quando aplicado 
(água profunda, h0 /L  ≥  0.5) e equações de tipo serre 
em água pouco profunda (h0 /L ≤ 0.05), e com transição 
entre ambos os sistemas em águas intermédias 
(0.05 < h0 /L < 0.5), por conseguinte, em função das 
características do meio. o desenvolvimento deste 
modelo está em curso, usando um método numérico 
implícito de elementos finitos baseado na técnica dos 
resíduos pesados de Galerkin. 
Embora o método de diferenças finitas acima descrito 
possa ser igualmente usado para a resolução 
numérica das equações da versão bidimensional no 
plano horizontal [equações (7) expandidas], o uso de 

Figura 6 – Propagação de uma onda sinusoidal com altura de 0.05 m, período 
de 0.85 s e comprimento de onda de 1.12 m, num meio com profundidade em 
repouso de 0.56 m. Evolução da superfície livre registada numa sonda instalada 
em x = 10.0 m.
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um método de elementos finitos tem a dupla vantagem 
de se adaptar melhor a geometrias irregulares e 
permitir o refinamento da malha em zonas de menor 
profundidade e/ou onde as velocidades são mais 
elevadas.
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RESUMo: No âmbito da estimação de escoamentos à escala diária numa extensa bacia hidrográfica escassamente 
monitorizada – na bacia hidrográfica do rio Zambeze, em Moçambique, com cerda de 1 400 000 km2 –, sistematizam-se 
as etapas fundamentais da modelação, compreendendo, para além do modelo hidrológico propriamente dito, a 
aquisição dos dados de base, a caracterização espacial da precipitação, a calibração de parâmetros e a validação de 
resultados. São especificados e brevemente discutidos alguns dos modelos aplicáveis às diferentes etapas. Tendo 
em conta a relevância da fase de calibração, é explorada a possibilidade de recorrer a superfícies de precipitação 
interpoladas a partir de dados históricos de acordo com a técnica PoM (interpolação por memória orientada por 
padrões, ou, do Inglês, Pattern oriented Memory) de modo a aumentar o período de calibração sustentando-o 
em informação compatível, quer decorrente daquela interpolação, quer, após 1998, derivada de dados de satélite. 
Não obstante o reconhecimento da necessidade de investigação adicional, o artigo evidencia as potencialidades da 
adopção de períodos de calibração alargados possibilitada pela nova técnica de interpolação espacial PoM.

Palavras-chave: Rio Zambeze, escoamento, interpolação da precipitação, PoM, modelo hidrológico, calibração, 
validação.

AbSTRACT: The main steps of an approach towards the evaluation of flows at a daily time scale in a large ungauged 
watershed – the Zambezi River basin, in Mozambique, with approx. 1 400 000 km2 – is presented, comprehending, 
besides the hydrological model, the data acquisition, the spatial characterization of the rainfall, the parameters’ 
calibration and the results’ validation. Due to the relevance of the calibration step, the possibility of using rainfall 
surfaces interpolated from satellite data, according to the PoM technique (Pattern oriented Interpolation), is explored. 
In this way, the rainfall data obtained either by the PoM technique, prior to 1998, or from satellite, after 1998, is made 
compatible, thus allowing to lengthen the calibration period. Despite the need for additional research, the paper 
stresses the advantage of larger calibration periods as a result of the PoM spatial interpolation technique.

Keywords: Zambezi River, surface runoff, rainfall interpolation, PoM, hydrological model, calibration, validation.
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1. Introdução. Modelos e 
caso de estudo
No decurso das últimas décadas a modelação 
hidrológica tem assumido um papel da maior 
relevância na área dos recursos hídricos. os resultados 
facultados pelos modelos hidrológicos proporcionam 
uma base de conhecimento indispensável a muitas 
das acções relacionadas com os recursos hídricos, 
incluindo decisões sustentadas relativas à operação de 
albufeiras, ao dimensionamento de órgão hidráulicos 
e infra-estruturas de protecção fluvial, à estimativa de 
disponibilidades hídricas ou, num sentido mais geral, 
à gestão integrada de recursos hídricos.
os modelos hidrológicos apresentam tipologia diversa 
(Moriasi et al. 2012). Podem, assim, distinguir-se os 
modelos tendo em conta o seu objectivo (simulação ou 
optimização). Quanto à génese, podem ser empíricos, 
conceptuais ou de processos físicos. No que diz respeito 
à discretização espacial, as arquitecturas variam de 
agregadas a distribuídas. o tempo é também uma 
dimensão relevante a ter em conta, havendo modelos 
orientados para simular eventos isolados e outros 
para a simulação contínua. Finalmente, os resultados 
produzidos podem ser de natureza determinística ou 
estocástica (Moradkhani e Sorooshian 2008).
Não obstante o tipo de modelo escolhido, a calibração 
e a validação são etapas de extrema importância. De 
facto, a sua execução determina, em primeiro lugar, se 
o modelo escolhido é adequado e, em segundo lugar, 
a qualidade e fiabilidade dos resultados que fornece. A 
opção por um dado modelo considerado fiável e com 
bom desempenho pressupõe na generalidade dos 
casos um balanço entre a complexidade do mesmo e 
a quantidade e qualidade dos dados disponíveis para a 
sua calibração e validação (CRC Catchment Hydrology 
2005).
os modelos matemáticos para calibração de 
parâmetros têm atraído a atenção de investigadores 
desde a generalização do uso de meios informáticos e 
do aumento da complexidade dos modelos hidrológicos 
que tais meios proporcionaram. Nas últimas décadas 
verificaram-se progressos marcados nesse campo. De 
uma calibração tendencialmente manual evoluiu-se 
progressivamente para técnicas automáticas pois, 
embora a calibração manual tenha a vantagem de dar 
a conhecer o comportamento do modelo ao utilizador 
e, consequentemente, facilitar a interpretação do 
papel e da relevância de cada parâmetro, as técnicas 

de calibração actuais revelam-se eficientes e eficazes, 
permitindo a consideração simultânea e expedita de 
números elevados de parâmetros.
Existem três abordagens possíveis na calibração 
automática: com base (i) numa única medida de erro; (ii) 
na consideração simultânea de várias medidas de erro; 
e (iii) em inferência bayesiana.
Na optimização de um modelo com base numa 
única medida de erro procura-se a combinação de 
parâmetros que resulta no melhor valor da medida de 
desempenho escolhida. Em geral, não se trata de um 
problema simples uma vez que o domínio das soluções 
não é linear ou convexo e há o risco de os algoritmos 
convergirem para soluções locais subóptimas. Muitos 
algoritmos têm sido aplicados com vista a reduzir esse 
risco, destacando-se, como exemplos, os seguintes: 
genetic algorithms (algoritmos genéticos) (Goldberg e 
Holland 1988), particle swarm optimization (enxames 
de partículas) (Kennedy e Eberhart 1995), shuffled 
complex evolution (SCE) (Duan et al. 1992) e Covariance 
Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) (Hansen 
e ostermeier 2001).
os erros de um modelo hidrológico podem ser 
associados à amplitude, fase e forma das simulações 
(Shamseldin e o’Connor 2001). Sendo que a utilização 
de uma única medida raramente é suficiente para 
caracterizar completamente os erros (Diskin e Simon 
1977, Sorooshian e Gupta 1983), os algoritmos de 
optimização multiobjectivo tornam-se interessantes 
(Efstratiadis e Koutsoyiannis 2010). De forma geral, 
este tipo de modelo aproxima a superfície de Pareto 
constituída pelas soluções não-dominadas de acordo 
com várias medidas de erro escolhidas (e.g. Srinivas 
e Deb 1994). Assim, em alternativa à pesquisa de uma 
solução única, tais algoritmos procuram identificar uma 
superfície que se desenvolve num número de dimensões 
igual ao número de medidas consideradas (Efstratiadis 
e Koutsoyiannis 2010). Trata-se, compreensivelmente, 
de um problema mais complexo que o anterior. São 
exemplos de algoritmos multiobjectivo os seguintes: 
non-dominated sorting genetic algorithm II (inspirados 
nos algoritmos genéticos) (Srinivas e Deb 1994, Deb 
et al. 2002), multi-objective shuffled complex evolution 
metropolis (inspirada no algoritmo SCE) (Vrugt 
et al. 2003) e multi-algorithm genetically adaptive 
multi-objective method (um meta-algoritmo que 
engloba quatro algoritmos distintos) (AMALGAM) (Vrugt 
e Robinson 2007, Vrugt et al. 2009a).

http://dx.doi.org/10.5894/rh35n1-3


Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 35# 01

39Uma forma alternativa de enfrentar a escassez de dados na bacia do rio Zambeze com vista à calibração de modelos hidrológicos

os diferentes conjuntos de parâmetros resultantes 
de uma optimização multiobjectivo são equiprováveis. 
Assim, assume-se que o sistema real não pode ser 
modelado correctamente em toda a sua complexidade 
por um conjunto único de parâmetros. Tal pressuposto, 
aliado ao facto de que diferentes conjuntos de 
parâmetros podem originar simulações equivalentes, 
leva ao conceito de equifinalidade das soluções (beven 
1993, 2006). Deste ponto de vista, a incerteza assume 
um papel fulcral na modelação hidrológica (Montanari 
2007). Uma forma de caracterizar a incerteza é 
baseada em técnicas de inferência bayesiana (Ib) 
(Winkler 2010). os modelos inspirados na Ib combinam 
noções prévias sobre os valores dos parâmetros a 
adoptar com observações efectuadas para estimar 
a probabilidade associada a cada parâmetro e 
às previsões efectuadas. A sua implementação 
é, no entanto, complexa, no essencial, devido à 
necessidade de definir uma função de verosimilhança 
que quantifique a probabilidade condicionada 
de erros frequentemente autocorrelacionados, 
heteroscedáticos e não-normais. Actualmente existem 
diversos algoritmos que exploram os princípios da 
Ib. Destacam-se a generalized likelihood uncertainty 
estimation (GLUE) (estimativa da incerteza com 
verosimilhança generalizada) (beven e binley 1992, 
Mantovan e Todini 2006) e o algoritmo differential 
evolution adaptive metropolis (Vrugt et al. 2008, 

Vrugt et al. 2009b), sendo que o primeiro segue uma 
abordagem informal e o segundo, uma abordagem 
formal.
Não obstante o procedimento de calibração escolhido, 
a disponibilidade de dados adequados é essencial para 
o sucesso do modelo em que ele se insere. No caso de 
um modelo hidrológico de estimação de escoamentos 
superficiais numa bacia hidrográfica de grandes 
dimensões e com numerosas particularidades, quer 
naturais, quer induzidas pelo Homem – como seja a 
bacia hidrográfica do rio Zambeze adoptada como 
caso de estudo – as questões relacionadas com os 
dados disponíveis tornam-se ainda mais pertinentes.
A bacia hidrográfica do rio Zambeze tem um lugar de 
destaque na África Austral devido, não só à sua grande 
área (cerca de 1 400 000 km2), mas também à sua 
riqueza ecológica ímpar e ao seu elevado potencial 
económico. Não obstante essa combinação de 
valores, mas também em consequência da mesma, a 
gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Zambeze 
enfrentará inevitavelmente desafios notáveis no 
decorrer das próximas décadas. A Figura 1 contém 
a representação esquemática da bacia incluindo as 
principais barragens, zonas húmidas e lagos naturais, 
bem como das secções da rede fluvial com dados 
hidrométricos disponíveis para calibração e validação 
de modelos.

Figura 1 – bacia hidrográfica do rio Zambeze. Indicação das principais barragens, zonas húmidas, 
lagos, albufeiras e secções de monitorização de informação hidrométrica. Representação das 
vinte zonas de calibração em cascata.
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Embora a bacia tenha vindo a ser dotada de um 
número crescente de estações hidrométricas, a 
distribuição geográfica irregular de tais estações e 
as suas interrupções de funcionamento frequentes, 
associadas à enorme dimensão da bacia, constituem 
dificuldades assinaláveis para a calibração e a 
validação de modelos hidrológicos. Talvez por isto, 
o número de modelos hidrológicos abrangendo a 
totalidade da bacia desenvolvidos até à data é escasso. 
De entre esses modelos mencionam-se Vörösmarty 
e Moore (1991), que destacam a falta de dados 
hidrométricos; os balanços hídricos da Denconsult 
(1998) e de Matondo e Mortensen (1998), conducentes 
a escoamentos que diferem em cerca de 50% no 
delta; Gerrits (2005), que aplica um modelo calibrado 
com base em duas séries de caudal; Michailovsky 
(2008), que calibrou um modelo manualmente e 
destacou a desigual distribuição espacial de estações 
hidrométricas; e Cohen Liechti (2013), que efectuou 
uma calibração automática multicritério apoiada em 
mais de uma dezena de séries históricas de caudais e 
de volumes em albufeiras. 
A par com a pertinência de dispor de dados 
hidrométricos que sustentem os estudos hidrológicos 
em grandes bacias hidrográficas, importa referir 
que, actualmente, a maioria desses estudos recorre 
a estimativas de precipitação obtidas por detecção 
remota. De entre os vários produtos derivados de 
medições de satélite que fornecem essas estimativas 
destacam-se o 3b42 da Tropical Rainfall Measuring 
Mission (TMPA 3b42) (Huffman et al. 1995, Huffman 
et al. 2007, Huffman et al. 2010); o RFE 2.0 do Climate 
Prediction Center da National oceanic and Atmospheric 
Administration e do Famine Early Warning System 
(NoAA/FEWS RFE 2.0) (Xie e Arkin 1996, Herman 
et al. 1997); o Precipitation Estimation from Remotely 
Sensed Information using Artificial Neural Networks 
(PERSIANN) (Sorooshian et al. 2000); a NoAA-CPC 
Morphing Technique (CMoRPH) (Joyce et al. 2004); e 
o Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) 
(Kubota et al. 2007, Aonashi et al. 2009). Tendo sido 
realizados vários trabalhos sobre a qualidade daqueles 
produtos, as interpretações diferem no que diz respeito 
à sua adequação à bacia do Zambeze. Meier (2012) 
comparou os produtos TMPA 3b42 e NoAA/FEWS RFE 
2.0 com os registos em dois postos udométricos da 
bacia do rio Kafue, na região Norte-centro da bacia, 
tendo concluído que as estimativas NoAA/FEWS RFE 
2.0 concordavam melhor com os volumes anuais 
médios da precipitação registados. No relatório “Dam 
synchronization and flood releases in the Zambezi 
River basin project” o product GSMaP é apresentado 
como uma alternativa sólida (SWRSD Zambezi basin 
Joint Venture 2011). Finalmente, Cohen Liechti et al. 

(2011) testaram o ajustamento dos produtos TMPA 
3b42, NoAA/FEWS RFE 2.0 e CMoRPH ao registos de 
uma vasta série de postos udométricos na bacia, tendo 
verificado um melhor desempenho do primeiro. 
Independentemente do produto escolhido e da sua 
qualidade, a adopção de dados de satélite limita o 
horizonte temporal das calibrações efectuadas uma 
vez que só possibilita estimativas da precipitação 
diária a partir de 1998.
Quanto aos registos hidrométricos, tão necessários à 
calibração dos modelos hidrológicos, verifica-se, como 
referido, escassez de dados em consequência dos 
constrangimentos já antes focados. Concretamente, 
a calibração em zonas específicas, como as 
bacias dos rios Chobe (extremo oeste da bacia) e 
Luangwa (afluente da margem norte do Zambeze, 
imediatamente a montante de Cahora bassa), o baixo 
Zambeze e, ainda, a margem Sul do reservatório de 
Kariba é extremamente difícil.
Recentemente, tem sido dedicado grande interesse 
à modelação hidrológica de bacias hidrográficas não 
monitorizadas (e.g. Sivapalan et al. 2003, Winsemius 
et al. 2009, Srinivasan et al. 2010), com menção a 
estratégias que vão desde a aplicação de dados de 
detecção remota até à transposição regional de 
parâmetros.
Na bacia do Zambeze foram testadas vários 
procedimentos de calibração. Winsemius et al. (2009) 
aplicaram o algoritmo GLUE à bacia do Luangwa 
recorrendo a dados de natureza rigorosa (hard data) 
e difusa (soft data). outra abordagem, baseada em 
estimativas de altura de água obtidas através de 
observações de satélite, foi usada para calibrar modelos 
hidrológicos do Alto Zambeze (a montante de Kariba) 
e Alto Kafue (a montante de Itezhi-Tezhi) (Michailovsky 
et al. 2012, Michailovsky e bauer-Gottwein 2013). Meier 
et al. (2011) implementou um algoritmo de assimilação 
denominado Ensemble Kalman Filter (EnKF) para 
complementar simulações de um modelo hidrológico 
com estimativas de humidade no solo derivadas de 
observações de satélite com o objectivo de melhorar 
previsões em tempo real das bacias do Alto Zambeze, 
Alto Kafue e Luangwa. Não obstante os progressos 
efectuados, as anteriores tentativas foram limitadas 
em termos de horizonte temporal, pois recorreram a 
estimativas da precipitação derivadas de observações 
de satélite, só recentemente disponíveis.
Períodos de calibração curtos podem impedir o 
aproveitamento das totais capacidades de um modelo 
hidrológico e, consequentemente, degradar a potencial 
qualidade das simulações. No caso do rio Zambeze 
em particular, tratando-se de uma bacia afectada 
por variações climáticas invulgarmente severas, a 
utilização de séries longas, cobrindo várias décadas, é 
particularmente interessante e desejável. 
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No contexto brevemente descrito, a investigação que 
sustentou o presente artigo explorou a possibilidade de 
recorrer a registos históricos diários de precipitação 
mais antigos, entendendo-se por tal anteriores a 1998, 
ou seja, às observações de satélite, por forma a permitir 
utilizar na calibração e na validação dos modelos 
hidrológicos séries históricas de caudais médios 
diários em maior número de estação hidrométricas e 
com maior dimensão.
A incorporação nos modelos hidrológicos de 
registos de precipitação anteriores a 1998 depende, 
obviamente, da informação efectivamente recolhida 
e, como tal, disponível, e das técnicas de interpolação 
espacial dessa informação. De entre essas técnicas 
menciona-se a dos polígonos de Thiessen (Thiessen 
1911), a ponderação inversa à distância (do inglês 
Inverse Distance Weighting, IDW) (Shepard 1968), o 
Kriging (Matheron 1969, Cressie 1988, 1990) e as redes 
de funções de base radial (do inglês Radial basis 
Function Networks, RbFN) (broomhead e Lowe 1988, 
Lin e Chen 2004).
No caso do Zambeze, a distribuição espacial de postos 
udométricos com registos históricos é esparsa, o 
que coloca dificuldades aos métodos de interpolação 
espacial. Adicionalmente, a natureza da precipitação 
interpolada difere necessariamente da natureza das 
estimativas de satélite, o que pode ter implicações 
relevantes ao nível das respostas dos modelos 
hidrológicos quando alimentados por um e por outro 
tipo de dados.
Tendo em vista estas limitações, desenvolveu-se uma 
nova técnica de interpolação espacial a que se atribuiu 
a designação de interpolação por memória orientada 
por padrões (do inglês Pattern oriented Memory, PoM) 
(Matos et al. 2013, Matos et al. 2014). Tal técnica, que 
é baseada em algoritmos de aprendizagem máquina 
(Suykens et al. 2002), considera explicitamente o 
tempo como dimensão de interpolação e utiliza 
padrões de precipitação decorrentes de estimativas de 
satélite para interpolar registos históricos anteriores 
a 1998. Desta forma, não só as interpolações 
espaciais dos registos históricos são de natureza 
semelhante à das estimativas de satélite e, como tal, 
compatíveis com estas últimas, como a qualidade do 
produto final é superior à obtida por outros métodos 
devido à inclusão de informação adicional. De facto, 
resultados preliminares indicam que o ajustamento da 
interpolação PoM a precipitações medidas no terreno é 
comparável às próprias estimativas de satélite (Matos 
et al. 2014). Quando confrontada com métodos tais 
como IDW ou implementações clássicas de Kriging, 
são características distintivas da interpolação PoM o 
facto de esta ser não linear e de recorrer a informação 
espacial assíncrona (no presente caso estimativas de 

satélite). Na prática, a interpolação PoM faz bom uso 
de uma maior quantidade de dados do que os métodos 
alternativos, recorrendo a uma regressão, não só no 
espaço, mas também no tempo para a obtenção de 
estimativas.
o trabalho que se apresenta teve por objectivo avaliar 
qualitativamente os ganhos – em termos do melhor 
desempenho do modelo hidrológico de estimação 
de escoamentos diários na bacia hidrográfica do rio 
Zambeze – decorrentes da extensão do período de 
calibração desse modelo, de modo a incorporar em 
tal período precipitações diárias, quer interpoladas a 
partir de registos históricos de acordo com a técnica 
PoM, quer directamente decorrentes de dados de 
satélite. 
Como exemplo, apresenta-se na Figura 2 a série 
histórica de caudais médios diários na estação 
hidrométrica de Mfuwe, no rio Luangwa (ver Figura 
1). A comparação dos períodos em que se dispõe de 
estimativas da precipitação facultadas pela técnica 
PoM e derivadas do produto TMPA 3b42 torna evidente 
a vantagem de alargar o período de calibração de 
modo a tirar partido daquelas primeiras estimativas, 
tanto mais que as mesmas cobrem o período com 
maior número de registos de caudal médio diário. 
Verifica-se, assim, que, para além do período 
passível de ser utilizado para calibração triplicar, 
são particularmente evidentes os ganhos potenciais 
associados à quantidade de informação hidrométrica 
incorporada no modelo.
A finalizar este capítulo introdutório menciona-se que 
a análise em vista utilizou o Soil & Water Assessment 
Tool (SWAT) (Arnold et al. 1998, Neitsch et al. 2011) 
como modelo hidrológico aplicado à escala diária. 
Trata-se de um modelo semi-distribuído, adaptado 
à simulação contínua e no qual a representação da 
maioria dos processos hidrológicos que ocorrem 
na bacia hidrográfica é fisicamente baseada. 
Acresce que foi objecto de aplicações anteriores na 
bacia hidrográfica do rio Zambeze (Landert 2008, 
Michailovsky 2008, Schuol et al. 2008, Cohen Liechti 
2013, Perrin 2013).

2. MetodologIa
2.1. Interpolação da precipitação

A interpolação da precipitação pela técnica PoM é 
descrita em detalhe em Matos et al. (2013, 2014) 
sendo, neste artigo, apenas objecto de um breve 
enquadramento.
Na execução da interpolação PoM, para cada dia e para 
cada pixel/quadrícula da malha coberta por dados de 
satélite não compreendendo no seu interior um posto 
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udométrico, são primeiramente seleccionados os 
postos udométricos vizinhos desse pixel com registos 
válidos. Seguidamente, são recolhidas as séries de 
precipitações estimadas por satélite correspondentes 
às localizações de cada um desses postos (Xsat 

) e, 
adicionalmente, do pixel para o qual de pretende 
obter uma estimativa por interpolação (ysat 

). Como 
anteriormente referido, tais séries restringem-se a 
períodos recentes, posteriores a 1998.
No passo seguinte é treinado um modelo de 
aprendizagem máquina – as Least-Squares Support 
Vector Machines (LS-SVR) (Suykens et al. 2002) – para 
estimar a série, ŷsat 

, a partir da informação contida 
nos pixéis correspondentes aos postos vizinhos, Xsat 
e de um conjunto de parâmetros de regressão (w) – 
equação (1):

em que ŵsat é a estimativa dos parâmetros óptimos 
calculada com base em dados de satélite; f (Xsat , w) é 
equivalente à estimativa da série, ŷsat ; ysat são os valores 
observados; g (.) é uma medida de erro (normalmente 
o erro quadrático médio) e h (w) representa 
constrangimentos adicionais associados à escolha de 
w.
Findo o processo e devido à natureza específica 
da função f (.), utilizada na regressão, ŵsat contém 
informação sobre os padrões espaciais da 
precipitação. Para obter as interpolações históricas no 
dia em questão, ŷhist, tudo o que resta fazer é aplicar 
a equação (1) utilizando os parâmetros de regressão 
estimados, ŵsat 

, e os dados históricos da precipitação, 
xhist , de acordo com a equação (3):

Figura 2 – Vantagens inerentes ao aumento do período de calibração. Ilustração 
com recurso à série de observações de caudal médio diário disponível em Mfuwe, rio 
Luangwa.

Uma vez que os parâmetros de regressão são 
desconhecidos, a sua estimativa constitui um passo 
fulcral do método. o processo que conduz a essa 
estimativa consiste na procura dos valores de w que 
minimizam o erro da regressão, sendo descrito na 
equação (2):

Embora a essência do método seja a descrita, a sua 
implementação prática deve atender a considerações, 
discutidas em Matos et al. (2014), tais como a definição 
de h (w) e a sazonalidade da precipitação.

2.2. Calibração do modelo SWAT

A calibração do modelo SWAT teve em conta séries 
históricas diárias de caudal e, por vezes, de nível nas 
estações hidrométricas identificadas na Figura 1, 
bem como nas principais barragens (Cahora bassa; 
Itezhi-Tezhi, Kariba e Kafue Gorge), nas barotse 
Plains (estação de Senanga, não localizada no mapa) 

(2)w^sat = arg    min { g [ f (Xsat ,w),ysat ] + h (w)}
w

(3)y^hist= f (xhist , w
^

sat )(1) ( , )satsat f=y X w
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e no lago Malawi. Para o efeito foram utilizados dois 
períodos: um período designado por “alargado”, de 
1982 a 2003, compreendendo, portanto, estimativas da 
precipitação facultadas pela técnica PoM e derivadas 
do produto TMPA 3b42, e um período identificado por 
“reduzido”, de 1998 a 2003, utilizando apenas estas 
últimas estimativas.
Atendendo à heterogeneidade da bacia – de que 
resultou a sua representação no modelo hidrológico 
através de 325 sub-bacias – foram definidas as vinte 
zonas de calibração delimitadas na Figura 1, nas quais 
os parâmetros do modelo foram optimizados de modo 
independente. A calibração seguiu um procedimento 
em cascata, em que as zonas de montante foram 
calibradas em primeiro lugar, servindo os resultados 
das simulações aí efectuadas para “alimentar” as 
bacias de jusante.
Para definir os parâmetros utilizou-se o algoritmo 
CMA-ES (Hansen e ostermeier 2001, Hansen 
2006, 2010) aplicado ao coeficiente de eficiência de 
Nash-Sutcliffe (NE) (Nash e Sutcliffe 1970), calculado 
de acordo com a equação (4):

da série histórica, e de 2004 a 2009, numa validação 
totalmente independente, como antes mencionado.
o ajustamento é ilustrado para as várias localizações 
na bacia hidrográfica destacadas na Figura 1, tendo 
sido quantificado pelo coeficiente NE.

3. dados
Para derivar o modelo SWAT foi utilizado o modelo 
digital do terreno HydroSHEDS (Lehner et al. 2008, 
U. S. Geologycal Survey 2010) com uma resolução 
espacial de aproximadamente 200 x 200 m1.
A caracterização das propriedades do solo foi feita 
através do Digital Soil Map of the World and Derived 
Soil Properties, versão 3.5 (Food and Agriculture 
organization of the United Nations 1995). Já a 
ocupação do solo foi baseada no produto Global Land 
Cover Characterization, versão 2 (Loveland et al. 2000).
o dado mais relevante para a execução do modelo 
SWAT na configuração aplicada é a precipitação. No 
que se refere ao período entre 1998 e 2009, os dados 
utilizados foram derivados do produto TMPA 3b42, 
versão 7 (Huffman et al. 1995, Huffman et al. 2007, 
Huffman et al. 2010). Para caracterizar a precipitação 
entre 1979 e 1997 recorreu-se à interpolação PoM 
aplicada às séries de registos udométricos contidas no 
arquivo do Global Surface Summary of the Day (GSoD), 
produzido pelo National Climatic Data Center da NoAA. 
Como base para essa interpolação utilizaram-se os 
mesmos dados de satélite (TMPA 3b42, versão 7), 
embora de 1998 a 2011.
Na Figura 3 ilustra-se o potencial da técnica PoM. 
Tendo como referência o ano de 1979, escolhido 
arbitrariamente, comparam-se interpolações obtidas 
pelos métodos IDW, Kriging de realização múltipla 
(MRoK) e PoM com os três anos de estimativas TMPA 
3b42 que, em termos de precipitação, mais se lhe 
assemelham àquele outro: anos de 1998, 2010 e 2011. 
Como pode ser facilmente observado, as interpolações 
PoM conduzem a precipitações aparentemente 
bastante mais realistas, ou seja, mais conformes com 
os padrões espaciais das estimativas TMPA 3b42, do 
que as precipitações decorrentes dos dois métodos 
alternativos. Na apreciação da figura importa ter 
presente que os procedimentos de interpolação foram 
aplicados dia a dia, com cálculo das precipitações 
anuais por acumulação das correspondentes 
precipitações diárias.

1 - A versão original do modelo digital do terreno é mais 
detalhada, com pixéis de aproximadamente 100 x 100 m, mas 
a computação com tal nível de detalhe revelou-se demasiado 
exigente e com falhas repetidas.

em que N representa a dimensão da série observada, 
yi a i-ésima observação, ŷi a correspondente simulação 
fornecida pelo modelo e ȳ a média da série observada. 
Valores de NE iguais a 1 indicam um ajustamento 
perfeito do modelo, enquanto 0 significa que a 
qualidade da simulação é equivalente à utilização do 
valor médio. Para ajustamentos piores NE tende para -∞.

2.3. Comparação de resultados

Por incluir os valores de precipitação PoM no modelo 
hidrológico testaram-se as diferenças entre uma 
calibração “reduzida”, ou seja, baseada nos anos de 
1998 a 2003, e uma calibração “alargada”, apoiada 
nos anos de 1982 a 2003. Em qualquer dos casos, o 
período de validação independente decorreu de 2004 
a 2009. Anota-se que, a partir de 1982, se dispõe de 
observações de caudal.
A comparação entre caudais médios diários observados 
e simulados tendo por base as calibrações “reduzida” 
e “alargada” utilizou dois períodos de análise: de 
1982 a 2003, com o objectivo de verificar a validade 
da calibração “reduzida” para simular a totalidade 

(4)
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Tendo-se escolhido o método de Hargreaves 
para calcular a evapotranspiração potencial, foi 
necessário fornecer séries de temperaturas diárias 
ao modelo SWAT. Para as sintetizar recorreu-se aos 
resultados do modelo de Reanálise 2 (Reanalysis II) 
dos Centros Nacionais para Previsão Ambiental e do 
Departamento de Energia dos EUA (National Centers 
for Environmental Prediction/Department of Energy) 
(National Centers for Environmental Prediction/
Department of Energy, NCEP/DoE) (Kanamitsu et al. 
2002, Roads et al. 2002) com geração de uma malha de 
temperaturas em intervalos de 6 h, desde 1979.
Finalmente, os caudais e níveis utilizados na calibração 
foram fornecidos pelas seguintes entidades: 
ARA-Zambeze (Administração Regional de Águas 
do Zambeze), Departamento de Águas da Zâmbia 
(Department of Water Affairs of Zambia), Hidroeléctica 
de Cahora bassa, Global Runoff Data Centre, Zambezi 
River Authority e ZESCo.

4. resultados e dIscussão
Antes de serem apresentados exemplos de simulações 
resultantes das calibrações “alargada” e “reduzida”, 
é interessante ver como a consideração destes 
dois períodos afecta o processo de optimização dos 
parâmetros do modelo. Em particular, é relevante o 
facto de que calibrações satisfatórias não garantem 

a fiabilidade dos modelos calibrados, em especial 
quando os períodos de calibração são relativamente 
reduzidos. Importa ter presente que a aplicação do 
modelo hidrológico decorreu sempre à escala diária, 
à qual se referem também os valores dos indicadores 
de desempenho calculados.
Na Figura 4 apresentam-se, a título de exemplo, os 
valores do coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 
(NE) obtidos em cada iteração do processo de 
optimização na estação hidrométrica de Chavuma 
Falls, na zona de montante da bacia (Figura 1). os 
resultados são identificados de acordo com o período 
utilizado na calibração – “alargado”, c(8203), e 
“reduzido”, c(98-03) – e com o período de análise para 
o qual foi calculado o coeficiente NE – a(9803), a(82-03) 
e a(04-09), coincidente com período, respectivamente, 
de calibração “reduzida”, de calibração “alargada” e 
de validação independente. A estação hidrométrica 
em menção foi escolhida precisamente por constituir 
um bom exemplo de que o melhor desempenho 
de um modelo na fase de calibração não conduz 
necessariamente ao melhor desempenho na fase 
de validação, como evidencia a comparação dos 
resultados incluídos na figura identificados por 
c(98-03)a(98-03) e c(98-03)a(04-09).
A primeira série objecto de menção é a identificada por 
c(98-03)a(98-03), conducente ao melhor ajuste, com o 
coeficiente NE estabilizando em 0.85. Tal ajuste não é 
de estranhar, pois os períodos de avaliação e calibração 

Figura 3 – Ilustração da capacidade de a interpolação PoM reproduzir superfícies de precipitação. Adaptado 
de Matos et al. (2014).
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coincidem. Por outro lado, a série c(98-03)a(04-09), 
correspondente a calibração reduzida combinada 
com a validação independente, apresenta os piores 
resultados (NE de aproximadamente 0.45). Também 
quando se testa a calibração reduzida no período 
alargado de 1982 a 2003 – série c(98-03)a(82-03) – se 
verificam desempenhos relativamente maus (NE de 
aproximadamente 0.5). É, assim, legítimo considerar 
que bons desempenhos de calibração não implicam 
a fiabilidade do modelo em períodos distintos dos 
utilizados naquela calibração.
A análise das séries relativas à calibração “alargada” 
– c(82-03)a(82-03) e c(82-03)a(04-09) – demonstra 
claramente resultados que, mesmo para validação 
independente, são não só consistentes, como 
superiores em qualidade (NE de aproximadamente 
0.7). Julga-se que o bom ajuste se deve ao facto de, 
por via da calibração “alargada”, o modelo conter mais 
informação.
os hidrogramas obtidos nos períodos de calibração e 
de validação também para a estação hidrométrica de 
Chavuma Falls são apresentados nas Figuras 5 e 6, 
respectivamente.
A simulação dos volumes armazenados no lago 
Malawi apresenta outro caso interessante. Na 
Figura 7 pode observar-se novamente o ajustamento 
das simulações resultantes dos dois períodos de 
calibração considerados. Como seria de esperar, a 
calibração alargada produz melhores resultados entre 
1982 e 1998. observando os hidrogramas da Figura 
8, referentes ao período de validação independente, 

pode constatar-se que, embora ocorra um desvio 
sistemático, os volumes simulados tendo por base a 
calibração “alargada” aproximam-se mais da série 
observada.
Em alguns casos, no entanto, a adopção da calibração 
“alargada “não teve efeitos tão evidentes. Um desses 
casos diz respeito à estação hidrométrica de Great 
East Rd. bridge, no rio Luangwa (Figura 1). Devido 
a falhas nos dados, a calibração “reduzida” pode 
utilizar apenas quatro anos incompletos de medições. 
Pelo contrário, a calibração “alargada” conta com 
aproximadamente vinte anos (Figura 9).
Poder-se-ia pensar que os ganhos da aplicação da 
calibração alargada seriam ainda mais evidentes 
neste caso, mas os resultados no período de validação 
independente (Figura 10) indicam o contrário, com 
o coeficiente NE de apenas 0.05 para a calibração 
“alargada” e um valor bastante melhor de 0.55 para 
a calibração “reduzida”. No entanto, considera-se que 
a falta de registos entre 2004 a 2009 faz com que tais 
resultados não sejam significativos.
Finalmente, ilustra-se um caso particular em que a 
utilização da calibração “alargada” pode ter potenciado 
uma degradação dos resultados: o lago Kariba. De 
facto, como se observa na Figura 11, os volumes de 
1998 em diante, incluindo o período de validação 
independente, entre 2004 e 2009, são muito bem 
reproduzidos tendo por base a calibração reduzida 
c(98-03), designadamente quando comparados com 
os decorrentes da calibração “alargada” c(8203), que 
sobrestimam os volumes observados.

Figura 4 – Evolução do processo de calibração e validação do modelo hidrológico. Exemplo relativo 
à estação hidrométrica de Chavuma Falls. Calibrações efectuadas recorrendo a dois subconjuntos 
de dados observados: de 1982 a 2003, calibração “alargada”, c(82-03); e de 1998 a 2003, calibração 
“reduzida”, (c98-03). Avaliação do coeficiente NE em três períodos: 1982 a 2003, a(82-03); 1998 a 
2003, a(98-03); e 2004 a 2009, a(04-09).
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Figura 7 – Lago Malawi. Volumes diários observados e simulados entre 1982 e 2003, tendo por 
base as calibrações “reduzida”, c(98-03), e “alargada” , c(82-03). 

Figura 5 – Estação hidrométrica de Chavuma Falls. Caudais médios diários observados e simulados 
entre 1982 e 2003, tendo por base as calibrações “reduzida”, c(98-03), e “alargada” , c(82-03).

Figura 6 – Estação hidrométrica de Chavuma Falls. Caudais médios diários observados 
e simulados entre 2004 e 2009 (período de validação independente), tendo por base as 
calibrações “reduzida”, c(98-03), e “alargada”, c(8203).
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Figura 8 – Lago Malawi. Volumes diários observados e simulados entre 2004 e 2009 (período de 
validação independente), tendo por base as calibrações “reduzida”, c(98-03), e “alargada”, c(82-03).

Figura 9 – Estação hidrométrica de Great East Rd. bridge. Caudais médios diários observados e 
simulados entre 1982 e 2003, tendo por base as calibrações “reduzida”, c(98-03), e “alargada” , c(82-03).

Figura 10 –  Estação hidrométrica Great East Rd. bridge.  Caudais médios diários observados 
e simulados entre 2004 e 2009 (período de validação independente), tendo por base as 
calibrações “reduzida”, c(98-03), e “alargada”, c(82-03).
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No período entre 1982 e 1998 os resultados 
invertem-se, ocorrendo grande erros por defeito 
na simulação “reduzida” c(98-03). Claramente, 
a simulação “alargada” c(82-03) compensa uma 
tendência histórica para subestimar volumes no lago, 
com a sobrestimação de resultados mais recentes. 
Este efeito pode ter várias causas, desde erros nas 
séries de caudal afluente e efluente, passando por 
alterações progressivas no uso do solo na bacia própria 
do lago, até uma pior qualidade da interpolação PoM 
na zona sul da bacia hidrográfica do rio Zambeze e à 
consequente falha do modelo hidrológico no período 
de 1982 a 1998. Independentemente das causas dos 
erros, estas observações indicam que a adopção 
de períodos de calibração alargados necessita de 
validação adicional. 
Finalmente, apresentam-se na Tabela 1 coeficientes de 
NE correspondentes a várias estações hidrométricas. 
os resultados ilustram o desempenho de simulações 
baseadas nas calibrações “reduzida”, c(98-03), e 
“alargada”, c(82-03), tendo por base dois períodos de 
análise ou de validação: de 1982 a 2003, a(82-03), e de 
2004 a 2009, a(04-09).
De acordo com o expectável, verifica-se que a 
calibração alargada conduz sempre a desempenhos 
superiores entre 1982 e 2003. No período de avaliação 
independente, os resultados são mais difíceis de 
interpretar. Se em Chavuma Falls, Watopa Pontoon e 
Lukulu (todos na área Noroeste da bacia), as vantagens 
da calibração alargada são evidentes, para Senanga, 
Victora Falls e Kafue Hook bridge a calibração alargada 
aparenta não trazer vantagens evidentes. Apenas no 

caso de Great East Rd. bridge a calibração alargada 
aparenta levar a uma degradação dos resultados. No 
entanto, como já discutido, questiona-se a validade 
da comparação no período de 2004 a 2009 devido à 
escassez de observações hidrométricas.

5. conclusões
os modelos hidrológicos e, especificamente de entre 
esses modelos, os de estimação de escoamentos 
proporcionam informação essencial a muitas das 
acções relacionadas com o dimensionamento de obras 
hidráulicas e com a gestão e planeamento de recursos 
hídricos. Em consequência do desenvolvimento, em 
décadas próximas, quer de técnicas de aquisição de 
informação (envolvendo, por exemplo, informação 
com grande discretização espacial ou ainda derivada 
de dados de satélite), quer de capacidades acrescidas 
no processamento matemático (directamente 
associáveis à generalização dos meios informáticos), 
resultaram modelos de estimação de escoamentos 
progressivamente mais complexos, em cuja 
implementação as etapas de calibração e de validação 
assumem especial relevância. De facto, só através 
dessas etapas é possível, em primeiro lugar, concluir 
se o modelo escolhido é adequado e, em segundo 
lugar, aferir a qualidade e fiabilidade dos resultados 
que fornece. A opção por um dado modelo considerado 
fiável e com bom desempenho pressupõe, na 
generalidade das aplicações, um balanço entre a 
complexidade do mesmo e a quantidade e qualidade 
dos dados disponíveis para a sua calibração e 
validação.

Figura 11 – Lago Kariba. Volumes diários observados e simulados entre 1982 e 2009, tendo por 
base calibrações “reduzida” reduzida, c(98-03), e “alargada” c(82-03). observa-se que no início 
de cada período de referência (início dos anos de 1982, 1998 e 2004) as simulações adoptam os 
correspondentes volumes observados por forma a facilitar a análise.
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o presente artigo insere-se no âmbito da estimação de 
escoamentos diários numa extensa bacia hidrográfica 
muito escassamente monitorizada, em termos do 
número de pontos de medição e da continuidade 
temporal dos registos aí adquiridos, e na qual as 
precipitações decorrentes de dados de satélite, não 
obstante só disponíveis a partir de 1998, constituem 
uma fonte de informação incontornável: a bacia 
hidrográfica do rio Zambeze, com a área de cerca de 
1 400 000 km2.
Tendo presente a relevância da precipitação, enquanto 
descritor fundamental do processo de formação 
do escoamento, o objectivo do estudo focou-se 
na avaliação quantitativa dos ganhos, em termos 
do melhor desempenho de modelo hidrológico, 
da extensão do período de calibração de modo a 
combinar no mesmo precipitações interpoladas 
a partir de registos históricos e fornecidas por 
satélites. Tal combinação só é possível uma vez que 
a interpolação espacial dos dados históricos tenha 
“aprendido” e incorporado em si a estrutura espacial 
das superfícies de precipitação de satélite, para o que 
foi aplicada aos registos históricos uma técnica de 
interpolação recentemente desenvolvida, designada 
por interpolação por memória orientada por padrões, 
ou, do Inglês, Pattern oriented Memory, PoM (Matos 
et al. 2013, Matos et al. 2014).
Considerando, para efeitos de calibração, a divisão 
da bacia hidrográfica do rio Zambeze em vinte zonas 
e aplicando a essas zonas uma calibração automática 
em cascata baseada no algoritmo Covariance Matrix 
Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) (Hansen e 

ostermeier 2001) tendo como indicador de desempenho 
o coeficiente de Nash-Stuclife, demonstrou-se: (i) que 
uma boa calibração não implica necessariamente uma 
boa validação; e (ii) que se podem alcançar ganhos 
de desempenho significativos através da extensão 
dos períodos de calibração, de modo a incorporar 
nos mesmos, registos históricos de precipitação aos 
quais foi conferida uma estrutura espacial coerente 
e compatível com a decorrente das estimativas de 
satélite.
Não obstante a relevância dos resultados obtidos que, 
de algum modo, reforçam a contribuição positiva dos 
dados de satélite, também por possibilitarem uma 
integração e, consequentemente, uma mais completa 
utilização de informação hidrológica convencional 
no modelo do escoamento superficial, não se pode 
deixar de registar que se considera fundamental 
prosseguir com a aquisição desta última informação 
sob pena de os modelos se tornarem meros exercícios 
matemáticos, insusceptíveis de validação. Este 
aspecto poderá ser tanto mais pertinente quanto, em 
consequência das alterações climáticas, se esperam 
mudanças no comportamento hidrológico das bacias 
hidrográficas, sendo fundamental aferir com novos e 
mais recentes dados de superfície a capacidade de 
os modelos detectarem e simularem comportamento 
distintos dos indiciados por registos adquiridos 
no passado, os quais, em consequência dessas 
mudanças, necessariamente perderam algum do seu 
conteúdo informativo.

Tabela 1 – Comparação das estratégias de calibração “reduzida”, c(98-03), e “alargada”, 
c(82-03). Desempenho do modelo hidrológico à escala diária quantificado pelos valores 
do coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe relativo aos períodos de calibração (1982 
a 2003) e validação (2004 a 2009) para vários pontos na bacia. 

Período de validação: a(82-03) a(03-09)

Período de calibração: c(98-03) c(82-03) c(98-03) c(82-03)

Chavuma Falls 0.50 0.72 0.45 0.71

Watopa Pontoon 0.49 0.61 0.69 0.71

Lukulu 0.07 0.63 0.54 0.77

Senanga 0.62 0.81 0.83 0.83

Victoria Falls 0.65 0.76 0.71 0.71

Kafue Hook bridge 0.41 0.60 0.60 0.60

Great East Rd. bridge 0.25 0.43 0.55 0.05
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ResUMo: Investigou-se a tendência de variação das necessidades úteis de rega com as alterações climáticas 
na bacia hidrográfica do Guadiana para as principais culturas agrícolas de regadio com mais importância na 
região. Nesta análise aplicou-se o modelo de balanço hídrico do solo IsAReG e utilizaram-se as séries de 
variáveis climáticas registadas localmente entre 1963 e 2009. os resultados das séries climáticas indicam, 
para toda a bacia do Guadiana, um aumento da temperatura média do ar e uma diminuição da precipitação 
anual, que seguem a tendência das alterações climáticas identificadas a maior escala por vários autores. No 
período analisado verificou-se na bacia do Guadiana uma consistente e significativa tendência de aumento das 
necessidades úteis de rega das principais culturas de regadio, sendo previsível que nas próximas décadas as 
tendências verificadas se mantenham ou mesmo intensifiquem, refletindo-se em correspondentes impactos no 
consumo de água da agricultura de regadio, a não ser que se apliquem medidas que atenuem eficazmente os 
efeitos das alterações climáticas. 

Palavras-chave: Alterações climáticas, necessidades úteis de rega, bacia hidrográfica do rio Guadiana.

ABsTRACT: In this study the net irrigation requirements trends response to climate change were investigated, 
considering the most representative irrigated crops in the Portuguese part of the Guadiana river basin using 
the IsAReG water balance model  and climate data recorded locally between 1963 and 2009. The climate series 
analysis results indicate two main climate change trends consisting in an increase in mean air temperature 
and a decrease in annual rainfall for the basin of the Guadiana, which is consistent with the climate change 
trends reported by various studies conducted at a wider scale. For the analyzed period, the majority of irrigated 
crops in the Guadiana basin showed a steady and significant increase in net irrigation requirements. Given the 
climate tendencies found it is expected that, in the coming decades, those trends will maintain or may even be 
intensified, with a corresponding high impact on water consumption in irrigated agriculture, unless effective 
adaptation measures are taken to lessen the effects of climate change.

Keywords: Climate change, net irrigation requirements, Guadiana river basin.
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1. Introdução
As alterações climáticas consistem em modificações 
significativas na distribuição estatística das variáveis 
climáticas à escala global, devido a processos naturais 
inerentes à atividade solar e à dinâmica da circulação 
atmosférica e oceânica, mas também ocorrem devido 
a processos induzidos pelas atividades humanas que 
afetam o balanço de radiação da Terra, principalmente 
pelo aumento de emissão de gases responsáveis pelo 
efeito de estufa.
As evidências das alterações climáticas a nível global 
com base em dados meteorológicos indicam que a 
temperatura média do ar subiu 0.8°C desde 1880, sendo 
que dois terços desse aquecimento se deram depois 
de 1975 (Hansen et al., 2010). o Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC (2007) prevê que, 
sem qualquer ação para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, a temperatura média 
global da superfície da Terra suba ainda entre 1.8 e 
4.0°C neste século, atingindo na pior das hipóteses 
até 6.4°C. As consequências do aquecimento global 
são impactos que se manifestam de forma variável 
em cada região do globo, mas são particularmente 
preocupantes nos climas temperados mediterrânicos, 
com características de semiaridez que os tornam 
suscetíveis de serem dos mais afetados de forma 
adversa pelas tendências de aumento de temperatura 
do ar e diminuição da precipitação.
De acordo com o relatório do projeto sIAM II (santos 
e Miranda, 2006), as alterações climáticas mais 
relevantes observadas em Portugal consistem na 
subida da temperatura média do ar e uma tendência 
decrescente da precipitação anual, onde se 
identifica um decréscimo mais significativo durante 
a Primavera. observou-se ainda que os 6 anos mais 
quentes no período entre 1931 e 2000 ocorreram nos 
últimos 12 anos do século XX. Um exemplo recente da 
ocorrência de seca foi no ano hidrológico 2004/2005, 
uma das mais notáveis de que há registo em Portugal 
continental (Botelho e Ganho, 2010), tendo sido a 
que afetou maior extensão territorial e a de maior 
intensidade. Mais recentemente, já nos primeiros 5 
meses de 2012, voltou a verificar-se em grande parte 
do território Português uma situação de seca severa 
ou extrema, devido à baixa precipitação registada nos 
meses de Inverno.
o aumento da temperatura média do ar tem outras 
consequências para além do impacto direto no 
consumo de água pelas culturas, tendo também 

efeitos sobre o processo de erosão do solo devido 
à diminuição dos teores de matéria orgânica, e 
consequentemente da agregação, da permeabilidade 
e da porosidade, com redução da cobertura vegetal 
do solo, contribuindo para intensificar os processos 
de desertificação. estas alterações do solo produzem 
efeitos persistentes, duradouros e muito difíceis 
de reverter, que levam à redução da capacidade 
de armazenamento de água no solo e aumento do 
escoamento superficial e conduzem a uma perda 
importante de fertilidade. A estas tendências climáticas 
progressivas somam-se a ocorrência mais frequente 
de fenómenos meteorológicos extremos como secas, 
cheias e tempestades extemporâneas, que têm nos 
últimos anos surgido com mais frequência (santos e 
Miranda, 2006), produzindo perdas muito significativas 
na atividade agrícola.
o aumento da ocorrência e intensidade de eventos 
extremos, bem como as alterações graduais, vão 
deslocando progressivamente as variáveis climáticas 
dos valores tidos como estatisticamente normais para 
uma dada região. o balanço hídrico do solo é afetado, 
nomeadamente na relação precipitação/escoamento, 
que determina a taxa de erosão do solo e a quantidade 
de água que se infiltra  e fica disponível para as 
culturas. Do ponto de vista agrícola, as alterações 
verificadas podem ser desfavoráveis, se implicarem 
diminuição da produção ou um aumento dos custos 
dos fatores de produção.
A alteração das condições climáticas, com o previsível 
aumento das necessidades hídricas das culturas, tem 
um importante papel nas decisões de planeamento 
e gestão agrícola relativas à escolha das espécies 
vegetais a cultivar, às datas de sementeira e à duração 
dos ciclos culturais. o aumento da irregularidade 
climática – com aumento da temperatura e diminuição 
da quantidade e regularidade da precipitação – acresce 
incerteza e risco económico à atividade agrícola, 
somando-se às eventuais perdas em quantidade e 
qualidade das produções. As alterações climáticas 
influenciam também o custo dos fatores de produção 
associados à rega, nomeadamente os relacionados com 
a água e a energia, cujas necessidades previsivelmente 
tenderão a aumentar, implicando acrescido esforço de 
aumento da eficiência de aplicação, eventualmente 
com adaptação da tecnologia da rega.
sendo a água um recurso crescentemente escasso 
e indispensável a todas as atividades económicas e 
ambientais, é simultaneamente um recurso e um fator 
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de produção que em todas as circunstâncias tem de ser 
otimizado, garantindo-se sempre a sustentabilidade 
de qualquer uso que dele se faça. ora, a agricultura é 
uma das atividades económicas que mais dependem 
da água e aquela que mais água consome. Portanto, 
espera-se naturalmente do setor agrícola a integração 
de tecnologias adequadas ao uso sustentável da água, 
bem como a adoção de métodos de gestão que tenham 
em conta os efeitos das alterações climáticas que se 
têm vindo a registar. 
o objetivo deste trabalho é contextualizar o impacto 
das alterações climáticas na atividade agrícola, 
em particular nas suas consequências sobre as 
necessidades úteis de rega das principais culturas, 
na bacia hidrográfica do Guadiana. A avaliação das 
necessidades úteis de rega foi, neste contexto, 
efetuada com base no balanço hídrico do solo, 
utilizando os dados de precipitação e temperatura 
registados localmente nas últimas décadas. Deve aqui 
salientar-se que, baseando-se a presente análise da 
evolução das necessidades de rega nas alterações 
climáticas observadas nas últimas décadas e não em 
condições simuladas por modelação, a fiabilidade da 
sua projeção para o futuro dependerá do grau em que 
se mantiverem as condições da variação climática 
observada.

2. MaterIaIs e Métodos
2.1. Localização e caracterização da área de análise

A bacia hidrográfica do Guadiana ocupa uma área 
total de 66800 km2, da qual cerca de 17% (11580 km2) 
em Portugal (INAG, 2000). A análise das variáveis 
climáticas foi efetuada dividindo a totalidade da parte 
portuguesa da bacia hidrográfica do Guadiana em seis 
unidades de análise (UAs) definidas com base nas sub-
bacias hidrográficas dos afluentes do rio Guadiana. 
esta subdivisão da bacia hidrográfica em unidades de 
análise foi a definida por Vivas et al. (2010) e adotada 
também pela equipa que desenvolveu um sistema 
de Previsão e Gestão de secas, sPGs (serralheiro 
et al., 2010). Desta forma, ficaram definidos os seis 
polígonos de análise cuja localização e identificação se 
representam na Figura 1.
A divisão da bacia do Guadiana em várias unidades de 
análise foi efetuada para permitir inferir os impactos 
das alterações climáticas nas diferentes sub-bacias 
do Guadiana, que na sua extensão inclui uma parte 
considerável do Alentejo e do interior Algarvio. estas 
unidades de análise definidas apresentam diferenças 
no que diz respeito à forma de implementação do 
regadio, capacidade de armazenamento de água no 
solo e heterogeneidades climáticas, que justificam 

uma análise separada das necessidades de rega, 
ainda que os respetivos  resultados sejam também 
apresentados após agregação relativa a toda a bacia 
do Guadiana. A Tabela 1 caracteriza cada uma das 
unidades de análise consideradas relativamente à 
sua área total, superfície agrícola utilizada (sAU) e 
precipitação anual média (P). 

Figura 1 - Localização das 6 unidades de análise na bacia 
hidrográfica do Guadiana.

Para completar a caracterização da região em estudo é 
também importante descrever a agricultura de regadio 
em função das áreas de exploração das culturas. Tendo 
em conta a diversidade de culturas exploradas em 
regime de regadio na bacia do Guadiana, é necessário 
definir grupos de culturas que constituam referência 
nas análises subsequentes, com o objetivo de estimar 
os efeitos das alterações climáticas na gestão da rega. 
Para representar estes grupos, selecionaram-se cinco 
culturas, mais representativas em função da área de 
ocupação agrícola atual e que apresentam relevante 
importância social e económica: milho, trigo, olival, 
vinha e citrinos. A Tabela 2 apresenta a superfície de 
regadio das culturas selecionadas, descrita pelo INe 
no último recenseamento agrícola, de 2009 (INe, 2011). 
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Unidade de análise Sub-bacias Área (Km2) SAU (Km2) (*) P (mm) (**)

1 Caia 1.376 1.047 619

2 Lucefecit 753 575 617

3 Degebe, Alcarrache 2.351 1.777 535

4 Cobres, Ardila 3.857 2.998 503

5 oeiras, Carreiras, Chança 1.664 1.170 479

6 Vascão, odeleite, Beliche 1.581 475 596

Total 11.581 8.042 ------

Notas:
(*) superfície agrícola utilizada ponderada por unidade de análise (fonte: INe Recenseamento Agrícola 2009); 
(**) Precipitação anual média nos anos hidrológicos entre os anos de 1963 a 2009 (fonte: sNIRH). 

Tabela 1 - Caracterização das unidades de análise.

Unidade de análise Milho Trigo Olival Vinha Citrinos

1 1.872 1.026 3.510 374 89

2 390 527 572 1.061 32

3 1.382 1.128 3.802 3.902 76

4 1.459 158 18.407 2.463 222

5 121 11 2.411 137 43

6 6 10 47 63 1.366

Total 5.231 2.860 28.749 8.000 1.829

Tabela 2 - superfícies agrícolas de regadio (ha) das culturas selecionadas para estimar os 
efeitos das alterações climáticas na bacia do Guadiana (Fonte: RA 2009).

As culturas analisadas têm características culturais 
diversas, existindo diferenças de impacto das 
alterações climáticas nas suas necessidades de rega. o 
olival é uma cultura tradicionalmente de sequeiro, bem 
adaptada ao clima mediterrânico, verificando-se que o 
regadio tem sido cada vez mais adotado nesta cultura 
com o objetivo de melhorar a quantidade e qualidade 
da produção. o trigo é uma cultura tradicionalmente de 
sequeiro e com necessidades hídricas relativamente 
baixas, mas que pode, em regadio de complemento, 

registar uma boa produtividade da água aplicada. 
No caso do trigo, o regadio permite regularizar a 
produção em anos secos e reduzir os efeitos negativos 
da distribuição irregular da precipitação característica 
do clima mediterrânico, que se tem acentuado sob o 
efeito das alterações climáticas. 
o milho é uma das culturas arvenses principais da 
agricultura de regadio, apresentando um elevado 
potencial de retorno devido à crescente cotação que 
tem registado nos mercados e sua adoção è suscetível 
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de registar um incremento devido à disponibilidade de 
novas áreas de regadio que têm surgido na região do 
Guadiana, pela implementação do sistema de Alqueva. 
o milho é uma cultura muito exigente em água e 
muito sensível a condições de défice hídrico em várias 
fases do ciclo vegetativo, ainda que de curta duração, 
sendo por isso uma das culturas mais dependentes 
da rega para superar a irregularidade pluviométrica 
característica da região do Guadiana e tirar partido 
das temperaturas e número de horas de insolação, 
que lhe são favoráveis desde o período primaveril até 
ao final do verão.
A rega da vinha é atualmente uma prática corrente, 
que permite corrigir a quantidade de água disponível 
no solo, principalmente nas fases críticas, no início do 
crescimento vegetativo e na fase de maturação. Um 
efeito importante da rega nesta cultura é o controlo 
efetivo sobre a qualidade da produção, com evidentes 
reflexos nos rendimentos das explorações.
os citrinos são uma cultura muito pouco expressiva 
no contexto dos perímetros de rega do Alentejo. No 
entanto, como se pode verificar na Tabela 2, esta 
cultura assume particular importância na região 
Algarvia da bacia do Guadiana (UA 6), onde se destaca 
por ser a principal cultura de regadio.

2.2. Informação meteorológica

A informação meteorológica que caracteriza a bacia 
hidrográfica do Guadiana foi reunida para o período 
temporal entre 1963 e 2009, utilizando conjuntamente 
a informação da rede sNIRH do ex-INAG (atualmente 
Agência Portuguesa do Ambiente, APA) e do Instituto 
de Meteorologia (IM), atualmente Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), com o objetivo de 
completar mutuamente as séries com dados em 
falta em cada uma das bases de informação. As 
séries meteorológicas utilizadas foram reunidas 
anteriormente no âmbito do sistema de Prevenção 
e Gestão de secas (sPGs) (serralheiro et al., 2010), 
para determinar as necessidades médias de rega das 
principais culturas da Bacia do Guadiana. Procede-se 
agora a uma análise mais detalhada, para determinar 
a sua evolução temporal como consequência das 
alterações climáticas e traçar as perspetivas de 
evolução futura. A Figura 2 descreve a localização 
dos postos udométricos que foram utilizados para 
caracterizar a precipitação na bacia do Guadiana e 
a representação dos polígonos obtidos através do 
método de Thiessen para definir as áreas utilizadas 
para obter a precipitação ponderada em cada unidade 
de análise. A Figura 3 mostra a localização das 
estações climatológicas utilizadas para reunir os 
dados necessários ao cálculo da evapotranspiração 

de referência (ETo), que inclui a rede de estações do 
sNIRH (APA) e do IPMA. 

2.3. Determinação das necessidades hídricas e das 
necessidades úteis de rega das culturas

As necessidades úteis de rega foram determinadas 
através do modelo informático IsAReG desenvolvido 
no Instituto superior de Agronomia, IsA (Teixeira e 
Pereira, 1992; Teixeira, 1994), que se baseia no método 
da FAo (Doorenbos e Pruitt, 1977; Doorenbos e 
Kassam, 1979) para a determinação das necessidades 
hídricas das culturas. o modelo IsAReG permite 
estimar as necessidades de rega através da realização 
do balanço hídrico do solo, utilizando como dados 
de entrada a precipitação efetiva, evapotranspiração 
de referência, dados do solo e as características de 
crescimento da cultura ao longo do ciclo cultural.
A água resultante da precipitação total é parcialmente 
perdida por escoamento superficial e drenagem 
profunda. Desta forma, a precipitação efetiva depende 
localmente da topografia, tipo de solo e interseção 
pelo coberto vegetal. A precipitação efetiva constitui 
assim a fração da precipitação total que contribui para 
o armazenamento de água no solo e fica disponível na 
zona radicular para ser utilizada pelas culturas. 
Para efetuar o balanço hídrico do solo através do 
modelo IsAReG, foi necessário determinar para 
cada unidade de análise a precipitação efetiva (Pef) 
através dos dados de precipitação total (Pt). Para 
o efeito, utilizou-se o método definido pelo UsDA 
soil Conservation service (UsDA-sCs), que tem sido 
utilizado genericamente com êxito satisfatório, em 
alternativa a outros métodos também empíricos 
(Clarke, 1998). o procedimento é descrito pela eq. 1, 
em que Pef e Pt estão expressas em (mm):

Pef = ( Pt ( 125-0.2 Pt ) ) / 125   (para Pt < 250 mm)                   
Pef=125+ 0.1 Pt            (para Pt >= 250 mm) (1)

A precipitação total foi obtida através da média 
ponderada dos postos udométricos presentes em cada 
unidade de análise. 
A evapotranspiração de referência (ETo) é um 
parâmetro-chave em estudos hidrológicos envolvendo 
o balanço hídrico do solo e a determinação das 
necessidades de rega, permitindo ajustar as dotações 
de rega de acordo com as solicitações atmosféricas 
sobre as culturas. A FAo (Allen et al., 1998) recomenda 
que ETo seja determinada pelo método FAo-Penman-
Monteith (PM), que no entanto é um método muito 
exigente em informação de parâmetros de natureza 
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Figura 3 - Rede de estações meteorológicas do IPMA. (ex-IM) 
e da APA (ex-INAG) (fonte: sNIRH e IPMA).

Figura 2 - Localização dos postos udométricos da APA  
(ex-INAG) utilizados para constituir a série de dados. 
(fonte:sNIRH)

climática, que frequentemente não estão disponíveis. 
em alternativa, outros métodos têm sido usados, com 
base empírica, requerendo parâmetros climáticos 
mais amplamente disponíveis, abrangendo em geral 
a temperatura do ar e, por vezes, alguma forma 
da radiação solar. Inclui-se nestas metodologias o 
método (H-s) de Hargreaves - samani  (Hargreaves 
e samani, 1985). santos e Maia (2005) procederam à 
análise dos dados meteorológicos de nove estações 
automáticas da rede sAGRA-CoTR e encontraram uma 
elevada correlação, com coeficiente de determinação 
da ordem dos 0.9 , entre os resultados de ETo 
calculados pela equação de Hargreaves-samani e os 
determinados pelo método da FAo-Penman-Monteith. 
outros autores (Droogers e Allen, 2002; shahidian 
et al., 2012) têm encontrado correlações semelhantes 
entre os dois métodos de cálculo da ETo.

Verificou-se que, na bacia do Guadiana, a maioria das 
estações climatológicas com registos em período 
já razoavelmente longo (1963-2009), sendo pouco 
numerosas (Figura 3), não possuía registos de todas 
as variáveis necessárias para calcular a ETo através do 
método FAo-Penman-Monteith. Por seu lado, a rede 
de estações meteorológicas automáticas do CoTR 
disponibiliza dados muito completos, mas só entrou 
em funcionamento em 2001, pelo que dispõe ainda de 
poucos dados para a análise de tendências climáticas 
de longo prazo. 
Apesar da relativa escassez de dados climáticos com 
origem na rede do CoTR, o método Hargreaves-samani 
permitiu, para a região em estudo, obter valores de ETo 
muito próximos dos obtidos pelo método FAo-Penman-
Monteith, não induzindo significativas perdas de rigor. 
Com efeito, da análise da ETo efectuada no âmbito 
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do sPGs (serralheiro et al., 2010), num conjunto de 
dados provenientes de três estações meteorológicas 
do Guadiana pertencentes à rede de estações sAGRA 
(sistema Agrometeorológico para a Gestão da Rega 
no Alentejo) do CoTR, obteve-se uma correlação 
entre os resultados dos dois métodos com coeficiente 
de determinação de 0,97. Desta forma, optou-se por 
utilizar no presente trabalho a equação de Hargreaves 
e samani (1985) expressa na eq. 2, que apenas requer 
valores das temperaturas do ar (máximas, médias 
e mínimas), geralmente disponíveis, e da radiação 
extraterrestre (que pode ser calculada em função da 
latitude e dia do ano). Na eq. 2, KT é um coeficiente 
empírico; Ra é a radiação extraterrestre em (mm/
dia) e Tmax, Tmin e Tmed correspondem respetivamente às 
temperaturas máxima, mínima e média diárias do ar 
(ºC): 

Para as culturas que não cobrem o terreno de forma 
uniforme, e em que os valores de Kc disponíveis 
não especificam a taxa de cobertura utilizada como 
referência, o ETc pode ser afetado por um coeficiente 
adicional de redução, que define a fração da área 
coberta pela copa da cultura (Kr), resultando assim na 
eq. 5:

ETo = 0.0135 (KT ) (Ra) (Tmax-Tmin )
1/2 (Tmed+17.8) (2)

o coeficiente empírico KT assume o valor KT = 0,17 para 
as regiões semi-áridas, como as de características 
mediterrânicas, pelo que a eq. 2, pode ser simplificada 
assumindo a forma da eq. 3:

ETo =  0.0023 (Ra) (Tmax-Tmin)
1/2 (Tmed+17.8) (3)

Na caracterização dos solos e atendendo à área 
de análise, é necessário ter em conta que há uma 
diversidade muito grande de situações pedológicas, 
pelo que, para o objetivo comparativo do presente 
estudo, foi necessário reduzir a análise, assumindo 
apenas duas situações padrão: uma para as 
culturas anuais, outra para as culturas permanentes 
lenhosas, considerando-se que estas duas situações 
representarão razoavelmente a situação padrão dos 
solos pouco espessos da bacia do Guadiana. Assim, 
para as culturas anuais, considerou-se no modelo 
IsAReG um solo de 60 cm de profundidade, com 
capacidade utilizável total de 100 mm; para as lenhosas 
permanentes, um solo de 100 cm de profundidade, 
com capacidade utilizável de 200 mm. 
As necessidades hídricas das culturas podem ser 
definidas como equivalentes à evapotranspiração 
cultural ETc, que corresponde à evapotranspiração 
registada por uma cultura na situação ideal de 
conforto hídrico e pode ser descrita como função 
da evapotranspiração de referência ETo e de um 
coeficiente cultural Kc:

ETc= Kc  ETo (4)

ETc=Kc  Kr  ETo (5)

o modelo IsAReG considera para o cálculo de ETc 
apenas o coeficiente cultural Kc. sendo assim, nas 
situações em que foi necessário utilizar no cálculo o 
coeficiente de redução Kr, nomeadamente no olival, 
utilizou-se como coeficiente de entrada o produto (Kc.
Kr), em substituição do coeficiente único Kc.
Para o olival, tomou-se como referência os coeficientes 
culturais descritos nos trabalhos publicados por Pastor 
et al. (1996), obtidos para a província de Córdoba em 
espanha, que constituem as referências de consumo 
de água do olival mais próximas e mais adotadas 
para a gestão da rega nas condições e clima do sul 
de Portugal. Pastor et al. (1996) descreve também o 
coeficiente de redução Kr através da eq. 6:

Kr= 2 Sc/100 (6)

o parâmetro Sc corresponde à percentagem de solo 
coberta pela copa das árvores descrita pela eq. 7, 
sendo D o diâmetro médio da copa e N a densidade da 
cultura expressa em (nº árvores/ha).

Sc =( π  D2  N ) / (4/100) (7)

Para as restantes culturas estudadas, foram 
assumidos os coeficientes culturais da FAo (Allen 
et al., 1998) para as condições mediterrânicas, tendo-
se considerado para as culturas que não cobrem de 
forma uniforme o terreno, as densidades de ocupação 
tidas como mais comuns na região. A Tabela 3 indica os 
coeficientes culturais e de cobertura do solo utilizados 
nas simulações das necessidades de rega, através do 
modelo IsAReG. 
o balanço hídrico do solo foi efetuado ano a ano, entre 
1963 e 2009, com o modelo IsAReG, para cada unidade 
de análise, com as séries completas de precipitação 
efetiva e ETo, assumindo a continuidade entre anos 
consecutivos, ou seja, considerando que a água 
armazenada no solo no fim de cada ano é a disponível 
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referenciado na análise de tendências de séries 
temporais de variáveis climáticas e hidrológicas (Hipel 
e McLeod, 2005). o teste estatístico de Mann-Kendall é 
definido para uma série temporal de n elementos, em 
que x são os dados sequenciais da série, por:

no início do ano seguinte. As necessidades (úteis) de 
rega são determinadas pelo modelo para cada cultura, 
de forma a repor o conteúdo de água no solo que a 
cultura vai consumindo, equivalendo à ETc. 

2.4. Análise de tendência e de significância

A análise das tendências em séries climatológicas 
apresenta algumas dificuldades, porque estas variáveis 
apresentam frequentemente flutuações significativas 
ao longo do tempo, que se sobrepõem à tendência 
de longo prazo que se pretende analisar. Com efeito, 
na análise da evolução das variáveis climáticas e das 
necessidades de rega é difícil detetar se ocorreram 
sequências ou ciclos de anos com predominância 
de uma determinada tendência, devido à presença 
de flutuações que, manifestando-se pontualmente, 
não traduzem uma tendência a longo prazo. Um dos 
métodos para identificar a presença de uma tendência 
numa série de dados é a utilização de filtros capazes 
de reduzir a variabilidade da série. Para atingir este 
objetivo, utilizaram-se médias móveis de 10 anos 
para suavizar as oscilações das séries e evidenciar as 
tendências de longo prazo. 
A quantificação das tendências foi efetuada sobre as 
séries temporais completas, recorrendo a regressões 
lineares calculadas pelo método dos mínimos 
quadrados, correspondendo a tendência ao declive 
da equação da reta de ajustamento assim obtida. 
estes métodos permitem evidenciar e quantificar as 
tendências das séries analisadas, mas não permitem 
inferir da significância das tendências identificadas.
Para a determinação da significância da tendência nas 
séries a longo prazo, utilizou-se o teste estatístico não-
paramétrico Mann-Kendall (Mann, 1945), amplamente 

Cultura Coef. cob. do solo (Kr) Coef. culturais (Kc) por fase cultural

Inicial Desenvolvimento Final

Trigo 100% 0.30 1.15 0.25

Milho 100% 0.30 1.20 0.35

Vinha 50% 0.30 0.70 0.00

olival Adulto (*) 59% 0.65 0.50 0.50

Citrinos 70% 0.70 0.65 0.70

Tabela 3 - Coeficientes culturais (Kc) e de cobertura de solo (Kr).

(*) Para o olival adulto considerou-se uma densidade de ocupação do terreno de 238 árvores/ha
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em que Sgn é a função que traduz o sinal da variação 
entre dados x consecutivos,  definida como:

Um valor de S positivo indica assim uma tendência 
positiva na série, enquanto um valor de S negativo 
indica uma tendência negativa. Considerando uma 
amostra de grande dimensão com inexistência de 
dados iguais consecutivos e assumindo que a hipótese 
nula H0 corresponde à ausência de tendência da 
série de dados, a estatística S segue uma distribuição 
normal com média nula: E(S)=0 , sendo a variância 
definida por: 

Var S n n n( ) = −( ) +( )1
18

1 2 5 (10)
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A significância da estatística S pode ser testada através 
de:

Adotando-se um nível de significância de α = 0.05 (nível 
de confiança de 95%), a hipótese nula H0 não será 
rejeitada sempre que -1.96 < Z(t) < 1.96 , em que 1.96 
corresponde ao valor crítico da distribuição normal 
para um teste bilateral de α = 0.05. 
Para a realização das análises de tendência através 
do teste de Mann-Kendall, utilizou-se o módulo 
“Kendall” (McLeod, 2011) para o software estatístico 
R (R Core Team, 2012), tendo-se considerado um nível 
de significância de α = 0.05 como critério de rejeição 
da hipótese nula.

3. resultados e dIscussão
3.1. Tendências de precipitação identificadas

A Figura 4 descreve a precipitação anual média acumulada 
nas unidades de análise consideradas na bacia do Guadiana. 

ajustamento de uma reta com o método dos mínimos 
quadrados indica um decréscimo médio de 3.4 mm/ano 
na precipitação média na bacia do Guadiana, constituindo 
um decréscimo total de 156 mm na precipitação anual 
média no período analisado. 
A evolução da distribuição mensal da precipitação é 
muito importante para definir o impacto das alterações 
climáticas no padrão da reposição das reservas de 
água no solo e nas estruturas de armazenamento que 
servem o regadio. A Figura 5 descreve a distribuição 
média da precipitação anual ao longo dos meses do 
ano.

Figura 4 - Precipitação anual (mm) e tendência linear entre 
1963 e 2009 na bacia do Guadiana.
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Verifica-se que a precipitação descreve uma tendência 
decrescente significativa (com um nível de significância 
α = 0.05) na série representada. o declive que resulta do 

Figura 5 - Distribuição média da precipitação anual pelos 
meses do ano na bacia do Guadiana  (%/mês).

Na Figura 5 verifica-se que a maior parte da 
precipitação acumulada anualmente na bacia do 
Guadiana se distribui nos meses de outono e Inverno. 
A Figura 6 descreve as tendências verificadas na série 
de dados completa para cada mês e a sua significância 
de acordo com o teste estatístico de Mann-Kendall:

Figura 6 - Quantificação da tendência da precipitação mensal 
(mm/mês) na bacia do Guadiana ao longo do período analisa-
do e descrição do resultado do teste de significância.
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Verifica-se que os meses de janeiro, fevereiro e março 
são os que apresentam a mais acentuada descida de 
precipitação mensal ao longo do período analisado, 
sendo que as tendências decrescentes determinadas 
como significativas ocorreram nos meses de janeiro, 
fevereiro e junho. o mês de junho regista uma 
tendência de precipitação decrescente, contribuindo 
para elevar as necessidades de rega das culturas 
neste período de maior solicitação atmosférica. No 
entanto, o mês de agosto apresenta uma pequena 
tendência de crescimento, considerada significativa 
pelo teste estatístico de Mann-Kendall. Porém, o valor 
absoluto da precipitação neste mês não é suficiente 
para lhe conferir importância na gestão da rega. 
Pode concluir-se que os meses de Inverno, onde os 
valores absolutos de precipitação são mais elevados 
e assumem maior importância para a reposição dos 
níveis de armazenamento superficial, têm sofrido um 
importante decréscimo.

3.2. Variação da temperatura média do ar

existe uma relação direta entre a temperatura do ar 
e a ETo, sendo por isso uma das variáveis climáticas 
com maior importância para determinar o consumo 
de água das culturas. A temperatura média do ar 
registada nas seis unidades de análise consideradas 
na bacia do Guadiana está representada na Figura 7:

de tendência aponta claramente para um aumento da 
temperatura média anual do ar na bacia do Guadiana, 
tendo-se verificado pelo teste de Mann-Kendall que 
este aumento é estatisticamente significativo para um 
nível de significância de α = 0.05.

3.3. Evolução da evapotranspiração de referência

A evapotranspiração de referência (ETo) traduz a água 
perdida pelo solo devido à evaporação e transpiração 
de uma cultura de referência. A Figura 8 descreve a ETo 
diária média determinada para cada ano do período de 
46 anos analisados e para o conjunto das unidades 
de análise da bacia do Guadiana, verificando-se uma 
tendência de aumento estatisticamente significativa 
(α = 0.05). 

Figura 7 - Temperatura média do ar (ºC) expressa anualmente 
e tendência linear registadas entre 1963 e 2009.

Figura 8 - evapotranspiração de referência diária média 
(mm/dia) no período analisado.

Apesar da tendência crescente verificada nos valores 
da temperatura média do ar, observam-se oscilações 
com intervalos irregulares traduzindo anos mais 
e menos quentes que contribuem para atenuar 
a perceção empírica que resulta do aumento da 
temperatura nas séries climáticas descritas. A linha 

3.4. Evolução nas necessidades úteis de rega

As necessidades úteis de rega foram estimadas 
através do modelo IsAReG, para as culturas mais 
representativas da bacia do Guadiana, tendo-se 
considerado em todos os casos que a rega é definida 
com vista a obter o máximo rendimento da cultura. 
A Figura 9 descreve a evolução das necessidades 
úteis de rega do milho para a média do conjunto 
das unidades de análise consideradas na bacia do 
Guadiana, verificando-se claramente uma tendência 
de aumento não só evidenciada na tendência linear dos 
dados mas também nas médias móveis de 10 anos. 
o declive da tendência linear dos dados indica, para 
a média das seis unidades de análise consideradas, 
um aumento médio das necessidades de rega em  
4.4 m3/ha em cada ano ao longo do período considerado, 
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verificando-se que a média móvel nos últimos dez 
anos corresponde ao maior valor das necessidades 
úteis de rega de toda a série de resultados. No período 
em análise, as necessidades anuais de rega do milho 
aumentaram em média cerca de 202 m3/ha. o facto de 
a média móvel a dez anos cruzar a linha de tendência 
linear indica uma aceleração no crescimento das 
necessidades de rega do milho nos últimos anos 
representados. 

A Figura 11 descreve a evolução das necessidades 
úteis de rega do olival adulto, verificando-se uma 
tendência ligeiramente decrescente das necessidades 
de rega. esta é, das culturas analisadas, a única com 
tendência decrescente das necessidades de rega, o 
que se deverá não só à natural adaptação da oliveira ao 
clima mediterrâneo mas também à sua capacidade de 
adaptação (nomeadamente por controlo estomático) 
a condições especialmente gravosas de carência 
hídrica, o que se reflete nos respetivos coeficientes 
culturais utilizados.

Figura 9 - evolução das necessidades úteis de rega do milho 
(m3/ha)  na bacia do Guadiana, considerando a média das seis 
unidades de análise.

Figura 10 - evolução das necessidades úteis de rega do trigo 
de inverno (m3/ha)  na bacia do Guadiana, considerando a 
média das seis unidades de análise.

A Figura 10 representa a variação das necessidades 
hídricas do trigo de Inverno, identificando-se também 
nesta cultura uma clara tendência de aumento das 
necessidades úteis de rega.

Figura 11 - evolução das necessidades úteis de rega do olival 
(m3/ha) na bacia do Guadiana, considerando a média das seis 
unidades de análise. 

A vinha (Figura 12) é a cultura que apresenta menor 
amplitude nas oscilações das necessidades úteis 
de rega ao longo do tempo embora, na totalidade 
do período analisado, apresente uma tendência 
ascendente.

Figura 12 - evolução das necessidades úteis de rega da vinha 
(m3/ha) na bacia do Guadiana, considerando a média das seis 
unidades de análise.
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relativa dos aumentos requeridos), por outro lado à 
crescente irregularidade das precipitações de inverno 
e primavera, de consequências muito diretas nas 
necessidades de rega do trigo. 
A unidade de análise 6, correspondente à zona algarvia 
da bacia do Guadiana, é a única que descreveu uma 
tendência decrescente em todas as culturas, embora 
sem significado estatístico.

4. conclusões
As tendências de variação verificadas nas séries 
climáticas analisadas das últimas cinco décadas na 
região da bacia hidrográfica do rio Guadiana apontam 
para um aumento da temperatura média do ar, 
diminuição da precipitação e alterações na distribuição 
sazonal da precipitação. Verificou-se também um 
aumento generalizado das necessidades úteis de 
rega das principais culturas com interesse económico 
na região, embora, à escala da bacia hidrográfica, 
apenas o trigo tenha apresentado um crescimento 
estatisticamente significativo. observou-se também 
que o olival foi a única cultura que no conjunto da bacia 
do Guadiana apresentou uma tendência decrescente 
nas necessidades de rega, o que indica que as 
alterações climáticas registadas e as alterações na 
sazonalidade da precipitação não afetaram de forma 
significativa esta cultura, bem adaptada ao clima 
mediterrânico. 
os resultados obtidos também demonstram que a 
área em estudo apresenta alguma heterogeneidade 
nas tendências identificadas das necessidades úteis 
de rega, tendo-se observado que, em particular 
nas unidades de análise que limitam a bacia do 
Guadiana a norte (UA1), e a sul (UA6), não existe uma 
tendência bem definida (significativa) de variação das 
necessidades de rega das culturas. Poderá admitir-se 
que, talvez por influência geográfica, nomeadamente 
pelo relevo (UA1) e pela proximidade do mar 
(UA6), estas zonas apresentam características que 
oferecem mais resistência aos efeitos negativos das 
alterações climáticas sobre as culturas. Nas restantes 
unidades de análise, situadas em regiões interiores e 
predominantemente de planície (UAs 2,3,4), verificam-
se as tendências de aumento das necessidades 
hídricas com mais significado estatístico.
Ao impacto das alterações climáticas, observado nas 
tendências crescentes das necessidades hídricas das 
culturas, poderão eventualmente juntar-se outras 
alterações associáveis às mudanças climáticas, 
nomeadamente antecipação de períodos de floração, 
alterações do período de crescimento e outras no ciclo 
cultural. A tendência de diminuição da precipitação 
total e de aumento da sua irregularidade, associada ao 

Figura 13 - evolução das necessidades úteis de rega dos 
citrinos (m3/ha) na bacia do Guadiana, considerando a média 
das seis unidades de análise. 

A Figura 13 descreve as necessidades úteis de rega 
dos citrinos ao longo do período analisado, verificando-
se que é uma das culturas com maiores necessidades 
de rega e que regista, para a bacia do Guadiana, uma 
pequena tendência de crescimento nos volumes de 
água necessários para rega.

No contexto do regadio importa referir que as 
necessidades úteis de rega apenas se reportam ao 
consumo de água pela cultura visando o rendimento 
máximo e não incluem as perdas de eficiência 
próprias do sistema de rega e do modo de aplicação 
da água ao solo. As necessidades totais de rega vão 
ainda depender da eficiência do método de aplicação: 
gravidade (tipicamente cerca de 50%, até mais de 75% 
com sistemas automatizados), aspersão (60 a 75%), e 
gota-a-gota (até 95%).
A Tabela 4 descreve os resultados das tendências 
das necessidades úteis de rega das culturas em cada 
unidade de análise, determinadas através da aplicação 
de uma regressão linear sobre os valores anuais 
médios das necessidades de rega obtidos pelo modelo 
IsAReG.
De um modo geral a tendência das necessidades 
úteis de rega no período analisado foi de aumento, 
com a exceção da unidade de análise 6. Conclui-
se, no entanto, que apenas as unidades de análise 
3, 4 e 5 revelam tendências de crescimento das 
necessidades de rega com significado estatístico para 
as culturas do milho, trigo e vinha. No conjunto das 
culturas analisadas, apenas o trigo tem um aumento 
estatisticamente significativo das necessidades de rega 
na média resultante de todas as unidades de análise, 
o que se deverá por um lado aos reduzidos volumes 
necessários à rega (e consequente maior importância 
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aumento de temperatura do ar na bacia do Guadiana 
nas últimas décadas, evidenciam também um risco 
de redução na disponibilidade dos recursos hídricos 
e um risco acrescido de intensificação dos processos 
de desertificação, que vão exigir maior integração 
na atividade agrícola de medidas mais eficazes para 
evitar a erosão e a degradação do solo.
A nível local, as medidas a tomar para compensar as 
alterações climáticas devem envolver o reforço das 
ações de conservação do solo, escolha adequada das 
espécies culturais e a aplicação de métodos de rega 
de precisão, utilizando sistemas automatizados que 
permitam em tempo real a aplicação da água de rega 
em função do estado hídrico do solo, do momento 
do ciclo cultural e da solicitação atmosférica. os 
resultados obtidos e as tendências verificadas 
reforçam também a importância de manter uma rede 
adequada de estações de monitorização climática 
para seguir localmente as tendências meteorológicas 
e facultar informação útil no âmbito da gestão da rega 
às entidades gestoras das explorações agrícolas.
os custos dos fatores de produção na atividade agrícola 
de regadio recaem largamente na energia e no custo 
da água. A diminuição da precipitação, associada ao 
aquecimento do ar, obriga a gastos acrescidos com a 

rega, especialmente na rega sob pressão, devido ao 
maior tempo de funcionamento exigido aos sistemas 
de bombagem, para aplicar os volumes de água 
necessários. A otimização da eficiência de aplicação 
na rega é crucial para uma utilização racional da água 
na perspetiva de crescente escassez dos recursos 
hídricos. A título de exemplo, repare-se que a melhoria 
de 1% na eficiência do uso da água nas culturas com 
maior consumo de água, como o milho, pode significar, 
num ano quente, uma poupança de 70 m3 de água por 
hectare/ano. 
As alterações climáticas identificadas na bacia do 
Guadiana nas últimas décadas seguem as tendências 
observadas no clima a escala mais ampla, da região 
mediterrânea, traduzindo-se por aquecimento 
do ar, redução da precipitação e aumento da sua 
irregularidade e também aumento da frequência de 
fenómenos climáticos extremos.
A utilização dos resultados do presente trabalho para 
projeção destas tendências no futuro na bacia do 
Guadiana só é viável assumindo que se manterão as 
tendências de alterações climáticas que se verificaram 
no período estudado (1963 – 2009).

Cultura Unidades de Análise: 1 2 3 4 5 6 Média

Milho Tendência (m3/ha/ano) -3.6 6.1 6.8 14.4 10.0 -7.4 4.4

Teste de signif. - - - ● ● - -

Trigo Tendência (m3/ha/ano) 0.6 15.5 14.8 35.0 11.7 -6.0 11.9

Teste de signif. - - ● ● - - ●

Olival Tendência (m3/ha/ano) -7.6 2.9 3.3 4.5 -1.7 -7.5 -1.0

Teste de signif. - - - - - - -

Vinha Tendência (m3/ha/ano) 0.1 3.4 4.9 4.4 3.8 -0.7 2.7

Teste de signif. - - ● ● - - -

Citrinos Tendência (m3/ha/ano) -3.2 3.1 11.0 10.8 2.8 -12.8 1.9

Teste de signif. - - - - - - -

Tabela 4 - Resumo das tendências de aumento das necessidades de rega para cada cultura e unidade de análise 
e resultado do teste de significância da tendência.

Nota: As tendências das necessidades de rega que apresentaram significância estatística para α = 5% estão 
assinaladas com o símbolo “●”
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ABSTRACT: Due to the difficult access to conventional systems of collection and sewage treatment in low income 
rural communities, there is the need for low cost alternative technologies to treat such effluents. This study aimed 
to verify the efficacy of sewage treatment systems by constructed wetlands in the removal of the nutrients: nitrogen 
(N), phosphorus (P), calcium (Ca) and Magnesium (Mg), in two wastewater treatment stations (WWTS) located in a 
school and in a family house in small communities in the city of Irati/Brazil. Results revealed a good performance in 
the removal of the nutrients N and P in both systems, 75% and 37% for the house and 41% and 69% for the school, 
respective; which is associated to the plant uptake ability. However, the index of Ca and Mg presented significant 
increase, with 156% and 88% for the house and 165% and 128% for the school effluent, respectively, due to the use of 
gravel (rich in Ca and Mg) in the filter composition.

Keywords: Basic sanitation; domestic effluents; nutrients; constructed wetlands.

RESUMO: Diante da dificuldade de acesso aos sistemas convencionais de coleta e tratamento de esgoto em 
comunidades rurais de baixa renda, buscam-se tecnologias alternativas de baixo custo para o tratamento desses 
efluentes. O presente trabalho teve como objetivo verificar a eficiência de estações tratamento de esgoto por leito 
de macrófitas na remoção dos nutrientes nitrogênio (N), fósforo (P), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), em duas estações 
de tratamento, localizadas em uma escola e uma residência, de uma comunidade rural do município de Irati/Brasil. 
Foram observados bons índices de remoção dos nutrientes N e P para ambos os sistemas, respectivamente de 75% e 
37% para efluente da casa e 41% e 69% para o efluente da escola, que estão associados à capacidade absorção pelas 
plantas. Em contrapartida, para Ca e Mg, os índices sofreram acréscimos elevados, com percentuais respectivamente, 
de 156% e 88% para efluente da casa e 165% e 128% para o efluente da escola, devido à utilização de pedra brita (rica 
em Ca e Mg) no preenchimento do filtro. 

Palavras-chave: Saneamento básico; efluente doméstico; leito de macrófitas; nutrientes.
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1. INTRODUCTION
In Brazil, only 17% of the rural permanent houses 
have a general sewage and septic tank system (IBGE, 
2011), that is, less than a fifth of Brazilians who live 
in the country do not have an efficient system of 
collection and treatment for the sewage generated. 
This fact directly reflects on these areas inhabitants’ 
health. In such cases, the sewage treatment systems 
by root zone stations (wetlands) might be an efficient 
alternative to the wastewater treatment (Lesage et al., 
2007) in regions which do not have the conventional 
systems treatment.
In the sewage treatment by “constructed wetlands”, 
the raw sewage initially goes through a septic tank 
(primary treatment) with the aim to remove coarse 
solid; then, the effluent is taken to the system by root 
zone stations for the secondary treatment (Schirmer 
& Oliveira, 2010; Van Kaick, 2002). These systems are 
based on natural processes (biological, chemical and 
physical) to remove the several pollutants, with the 
help of macrophytes and the filtering medium (Hill 
& Payton, 2000; USEPA, 2000; Ran et al.,2004).They 
present low construction and operation costs (Neralla 
et al., 2000; Solano et al., 2004), they can be built in 
the same place where the sewage is generated (Solano 
et al., 2004) and they are efficient in the removal of heavy 
metals (Galetti et al., 2010), organic matter (Klomjek & 
Nitisoravut, 2005), total coliforms (TC), Escherichia coli 
(E. coli), turbidity, chemical oxygen demand (COD) and 
nutrients, as phosphorus (P) (Schirmer et al., 2009).
The chemical elements nitrogen and phosphorus (N 
and P) together with calcium (Ca) and magnesium 
(Mg), are essential minerals to the plants growth and 
production (Faquin, 2005; Campos, 2012). Through 
their root system, the plants absorb the necessary 
amounts of water and nutrients for their development 
(Faquin, 2005). A macrophyte present in the wetland 
system is able to assimilate such nutrients, which 
are present in the domestic wastewater (Pompêo, 
2008). This change in nutrient concentration is due to 
a series of removal mechanisms (Schaafsma et al., 
1999; Tanner, 1996); from these, the most important 
is the uptake by the plant’s root (Faquin, 2005; Ran 
et al., 2004). Other mechanisms include, for instance, 
filtration, adsorption, absorption, gravity separation, 
combination of nitrification/denitrification (USEPA, 
2000), decantation of suspended solids (Schaafsma 
et al., 1999), etc.
This study aimed to evaluate the efficacy of two sewage 

treatment systems by root zone (in this case, constructed 
wetlands) based on the nutrient concentration analysis 
(N, P, Ca and Mg) before and after treatment in these 
stations. The elements like nitrogen and phosphorus, 
for instance, when improperly disposed and in excess 
might cause eutrophication in water bodies.

2. METHODOLOGY
This study evaluated two WWTS by root zone (constructed 
wetlands) located in small communities in the city of 
Irati (Paraná State, Brazil) one in a school (with around 
230 students) and the other in a family house (with 5 
residents).
Both WWTS evaluated were built with a vertical 
subsuperficial (and intermittent) flow system and are 
formed by three parts:

1) The root zone, where the species Zantedeschia 
aethiopica (calla lily) was planted;

2) The first filter (on which the calla lily is planted), 
formed by a 50 cm deep gravel nº 2 layer;

3) The second filter, formed by a 40 cm sand layer 
with granulometry varying from medium to 
coarse.

All the system is under an area that was made water 
proof with a plastic canvas (0.8 mm triple layer) whose 
aim is to prevent contamination of the soil and the 
groundwater near the system, as well as to prevent 
the effluent contamination with agents external to 
the station. The raw sewage coming from the septic 
tank gets to the wetland and the treated effluent, in 
this case, is caught by tubes which are below the sand 
layer. The house station was 1 m deep and 2.3 m wide x 
2.5 m long; the school station, however, was 3.0 x 5.0 m 
width and length, respectively, 1.5 m deep.
Figure 1 shows the constructed wetland system 
scheme used both in the house and the school stations.
Four campaigns were carried out in the period from 
April to August 2011. In each campaign 2 samples 
were collected, one upstream (after the septic tank) 
and the other downstream each root zone system, all 
in replicate. The collection was carried out respecting 
a minimum period of 48 hours after the last rain, in 
order to prevent sample dilution. The nutrient (N, P, 
Ca and Mg) concentration removal was analyzed. The 
sampling and analysis were carried out according to 
the Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (APHA, 1998).

http://dx.doi.org/10.5894/rh35n1-5
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For the remaining nutrients (Ca and Mg), samples 
were acidified with diluted hydrochloric acid (pH<2.0) 
in high density polyethylene (HDPE) bottles and stored 
at low temperature (4ºC). In the laboratory, samples 
were digested (perchloric acid digestion) and analytical 
determinations were carried out through atomic 
absorption spectrometry with flame atomization (AAS-
flame).

3. RESULTS
3.1. Nitrogen

Nitrogen is present in the sewage in several forms due 
to its different oxidation states, and can be found in the 
organic or inorganic forms. The organic compounds 
might be amino acids, urea, uric acids, purines and 
pyrimidines (Philippi & Sezerino, 2004). In the inorganic 
form, the nitrogen can appear as ammonia (NH4

+
 and/

or NH3), nitrite (NO2
-), nitrate (NO3

-), nitric oxide (NO), 
nitrous oxide (N2O) and gaseous nitrogen (N2) (Olijnyk, 
2008; Philippi & Sezerino, 2004).
In order for the complete removal of nitrogen present 
in the effluent to occur, a sequence of processes 
is necessary:ammonification, nitrification and 
denitrification (VanKaick, 2002). In the nitrification 
process, the presence of dissolved oxygen (DO) is an 
essential condition (USEPA, 1993), different from the 
denitrification, which requires anaerobic conditions 
to exist (Van Kaick, 2002; Valentim, 2003; Mota & 
VonSperling, 2009). In low nitrogen concentrations, 
assimilation by the plants is one of the processes 
which is also present (Van Kaick, 2002); when the 
nitrogen is caught by the plants, oxygen is released 
around their roots, providing the effluent treatment 
(Valentim, 2003).

Table 1 shows the NH3 and dissolved oxygen (DO) 
values of the input effluent (output of the septic tank) 
and the wetland output in both places under evaluation 
and for the four campaigns carried out.
The level of nitrogen removal was on average 75.1% 
for the house effluent and 40.7% for the school effluent 
along the four campaigns. However, DO content in the 
effluent increased significantly 615.3% on average for 
the house effluent and 384.7% for the school effluent. 
It could be seen that the system implemented in the 
house had the best nitrogen removal and, also, the 
highest DO increase.
The plants are able to transfer, release and move 
oxygen efficiently through their root system, forming 
aerobic sites around their roots and rhizomes (Silva, 
2007; Fia, 2009; Stottmeister et al., 2003; Brix, 1997; 
Maltais-Landry et al., 2009). Thus, the increase in DO 
concentrations in the effluent under study might be 
related to the transport occurred, which promoted 
simultaneously a nitrogen uptake by the plant. The 
process through which the nitrogen total removal 
(denitrification) would occur could not be confirmed, as 
neither of the systems offered the necessary anaerobic 
conditions, confirming the function of the plant in the 
system. It is also assumed that lower levels of nitrogen 
removal in the school might be related to higher loads 
applied in that system (due to the higher number of 
toilet users), reducing the hydraulic retention time; 
thus, the system implemented in the school suffered 
a nutrient overload, being prevented from promoting 
removal at a sufficient level. Despite the good NH3 
removal levels provided, these were not enough 
to attend the current Brazilian regulation, which 
determines a maximum value of 20 mg L-1 for the 
release of ammonium nitrogen total in water bodies 
(CONAMA, 2011), in any of the campaigns (including 
the house).
In Lim et al. (2001) study, a subsurface-flow constructed 
wetland with cattail (Typha latifolia) received domestic 
sewage (after preliminary treatment) from students 
hostels and obtained removal indices of ammonium 
nitrogen ranging from 31% to 83%, confirming that the 
processes involved in this removal are the nitrification/
denitrification and plant uptake.

3.2. Phosphorus

Plants assimilate phosphorus as phosphate ion (PO3
4-) 

directly from the water and soil (higher affinity), and 
this element is also essential to the plants (Van Kaick, 
2002). Other removal mechanisms of phosphorus 
in the effluent might occur involving the phenomena 
precipitation, sedimentation and mainly, the adsorption 
(Philippi & Sezerino, 2004).
Table 2 shows the total phosphorus value from the 
input and output effluent in the wetland in both places 

Figure 1 - Sewage treatment system by root zone (scheme).
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NH3 (mg L-1)
House School

WWTS Input WWTS Output Removal (%) WWTS Input WWTS Output Removal (%)

Campaign 1 86.0 14.0 83.7 152.0 124.0 18.4

Campaign 2 101.0 32.0 68.3 172.0 26.0 84.9

Campaign 3 149.7 45.6 69.5 225.4 149.2 33.8

Campaign 4 116.7 24.8 78.7 244.4 181.4 25.8

DO 12C (mg L-1)
House School

WWTS Input WWTS Output Increase (%) WWTS Input WWTS Output Increase (%)

Campaign 1 0.9 1.9 111.1 0.6 4.1 583.3

Campaign 2 0.2 1.5 650.0 0.3 2.0 566.7

Campaign 3 0.2 2.3 1,050.0 0.2 0.4 100.0

Campaign 4 0.6 4.5 650.0 0.9 3.5 288.9

Table 1 – NH3 and DO values at constructed wetlands, the input and output in the school and the house with removal percentage.

Total 
Phosphorus

House School

WWTS Input WWTS Output Removal (%) WWTS Input WWTS Output Removal (%)

Campaign 1 8.6 4.6 46.5 9.4 1.5 84.0

Campaign 2 11.4 6.1 46.5 11.3 1.5 86.7

Campaign 3 11.2 8.3 25.9 10.8 3.3 69.4

Campaign 4 8.5 6.0 29.4 8.6 5.4 37.2

Table 2 – Total phosphorus values for the input and output of the constructed wetlands for the school and the house and their 
removal percentages.

under evaluation throughout the four campaigns 
carried out.
The phosphorus removal indices were, on average 
37.1% for the house effluent and 69.3% for the school 
effluent, unlike what had been verified in the nitrogen 
removal (Table 1), where higher removal percentage 
was obtained in the house. According to Gomes 

(1985), the phosphorus excess might reduce nitrogen 
assimilation. Thus, when the nitrogen removal values 
are compared to those for the phosphorus from the 
house effluent, the result is 75.1% and 37.1%; and 
from the school effluent 40.7% and 69.3%, respectively. 
Therefore, it was observed that in the house effluent, 
when there was good average level of nitrogen removal, 
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the phosphorus removal was twice as lower. For the 
school effluent, the contrary was observed, once the 
phosphorus removal indices were higher (around 1.8 
times higher), that is, the presence of phosphorus 
could in fact have inhibited the nitrogen removal from 
the medium. The presence of both elements in the 
effluent might have caused competitive inhibition in the 
plant uptake. In Kyambadde et al. (2004) study, active 
uptake and incorporation into plant tissue were the 
main factors responsible for the phosphorus removal 
(with indices of 88.8%), observed in constructed 
wetlands (CWs) planted with Cyperus papyrus for 
domestic wastewater treatment.
In addition, materials which are rich in calcium can 
effectively remove phosphorus from the wastewater, 
both by adsorption (of the support material) and 
phosphate precipitation (Fia, 2009; DeBusk et al., 
2004; Tanaka et al., 2007). In this study, in which the 
system filter is filled with gravel, calcium release in 
the medium is likely to occur, and this might result 
in synergism between Ca and P (forming calcium 
phosphate), followed by precipitation and adsorption 
by the filter. This interaction between elements 
might be responsible for the decrease in phosphorus 
concentration in the effluent. However, it is still not 

certain which mechanisms prevail in the removal 
(precipitation, adsorption by filter or plant uptake, 
taking into consideration nitrogen inhibitions), whose 
contributions, very likely, vary according to each 
system conditions and configuration.

3.3. Calcium and Magnesium

Calcium and magnesium are essential elements to 
the plants and are absorbed in the forms Ca2+ and 
Mg2+, respectively; however, the presence of other 
ions, such as K+ and NH4

-, competitively inhibit Ca 
and Mg absorption (Faquin, 2005). According to Fia 
(2009), wetlands tend to present good calcium and 
magnesium removal indices; however, both elements 
can form insoluble compounds with phosphate (Fia, 
2009; Van Kaick, 2002), which the wetlands are not able 
to remove effectively, and these are dissolved (added) 
in the effluent (Van Kaick, 2002).
Table 3 shows the Ca and Mg concentrations at the 
input and output of both constructed wetlands under 
study, as well as their percentage of removal.
The analyses show that there was increase in calcium 
concentrations at the WWTS output, on average 155.8% 
for the house effluent and 165.3% for the school effluent. 

Calcium (Ca)
House School

WWTS Input WWTS Output Increase (%) WWTS Input WWTS Output Increase (%)

Campaign 1 4.6 13.2 186.9 3.7 13.0 251.3

Campaign 2 6.3 17.0 169.8 3.7 10.8 191.9

Campaign 3 4.0 9.9 147.5 4.9 8.5 73.5

Campaign 4 4.2 9.2 119.0 3.6 8.8 144.4

Magnesium (Mg)
House School

WWTS Input WWTS Output Increase (%) WWTS Input WWTS Output Increase (%)

Campaign 1 2.2 4.8 118.2 1.6 5.8 262.5

Campaign 2 3.2 5.7 78.1 2.0 4.4 120.0

Campaign 3 2.2 3.9 77.3 2.0 3.2 60.0

Campaign 4 1.9 3.4 78.9 1.8 3.1 72.2

Table 3 – Ca and Mg values for the WWTS input and output in the school and the house and their percentage of removal.
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Similarly to what occurred to calcium concentrations, 
the effluent presented magnesium concentrations 
higher than those found in the system affluent. Both in 
the house and the school WWTS there was, on average 
increase of 88.1% and 128.7% in magnesium indices, 
respectively. According to Silva (2007), the gravel 
used in the system filter suffers solubilization, thus 
increasing calcium and magnesium contents. This 
process might have triggered increase in the amount 
of dissolved salts in water, which by disassociating 
released high concentration of chemical elements, 
overcoming the absorption capability of the systems 
under study.
With the availability of these salts in the system due 
to the presence of phosphorus (observed in Table 2) 
the formation of insoluble compounds (calcium and 
magnesium phosphates) might also occur. These 
insoluble compounds formed do not allow plant 
uptake, and are then carried by the effluent (Van 
Kaick, 2002), thus increasing their concentration in the 
system output.
In a study by Guimarães et al. (2000), up to 40% 
increase was verified in the concentration of calcium 
and magnesium cations in the effluent, in which the 
wetlands received domestic sewage, had Echinocloa 
cruz pavonese and Juncus sellovianus planted and 
were filled with gravel n° 1. According to those 
authors, this increase was probably due to the organic 
matter mineralization process in the systems, which 
promoted increase in these salts in the final effluent. 
For Anjos (2003), the fact that these parameter 
concentrations were higher at the wetland output 
than at the input should be understood as a result 
of the competition with iron and manganese in the 
hydromorphic sediment, provoking dislocation of 
calcium and magnesium into the solution.

4. CONCLUSIONS
Taking into consideration the conditions of each system 
under study and the characteristics of the domestic 
sewage analyzed, from the results obtained in the 
sewage treatment system by root zone, the following 
could be seen:

1. Good nutrient removal indices, with 
percentages of 75.1% and 40.7% nitrogen and 
37.1% and 69.3% phosphorus,respectively for 
the house and school, on average.

2. The main process involved in N removal indices 
seems to be plant uptake.

3. There is still uncertainty regarding the 
predominant process in P removal, which 
might be the plant uptake or the precipitation 

and adsorption by filtering.

4. The presence of both nutrients (N and P) in the 
effluent might have resulted in  competitive 
inhibition in the system implemented at the 
school, therefore justifying the lower nitrogen 
removal indices in that place.

5. Even with good removal indices, it was 
not possible, in any campaigns, to meet 
the Brazilian environmental regulation 
requirements regarding the concentrations 
of total ammonium nitrogen in water bodies 
(maximum value 20 mg.L-1, as set forth by the 
Environmental National Council – CONAMA).

6. For Ca and Mg, significant increase was seen 
in the concentration of the wetland output 
effluent. Percentages of 155.8% calcium and 
88.1% magnesium in the house effluent and 
165.3% calcium and 128.7% magnesium in the 
school effluent.

7. The gravel (component of the wetland system 
physical filter) is assumed to have suffered 
stabilization, resulting in the release of Ca and 
Mg dissolved salts in the effluent and, thus, 
overcoming the systems absorption capability 
and confirming the increase observed.

8. Dissolved salts, together with the phosphorus 
present in the effluent, might have formed 
insoluble compounds, which do not undergo 
plant uptake and, therefore are carried to the 
effluent.

In general, the constructed wetlands are suitable 
alternatives for wastewater treatment in small 
communities, which are distant from the collection and 
sewage treatment points. Besides being economically 
viable, these systems are easy to build and operate. 
Even the wetland being efficient to the sewage 
treatment, there is the need of further studies related 
to the physical-chemical and biological processes 
developed by the wetland (regarding the macrophyte 
performance), so that higher efficacy can be obtained. 
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