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Resumo- A partir da combinação de metodologias e modelos matemáticos existentes, 

esse artigo apresenta, de forma resumida, ferramentas úteis e necessárias para uma 

rigorosa avaliação de acúmulo de sais e estudos de manejo em sistemas de lençol freático 

raso, levando em consideração a incerteza nos parâmetros hidráulicos do solo em razão 

de sua variabilidade espacial e erros de determinação associados. Ainda, destaca- se o uso 

de uma metodologia indireta para avaliação desses parâmetros hidráulicos de forma a 

simplificar a tarefa de caracterização da variabilidade espacial. Exemplos de aplicação da 

metodologia são apresentados. 

 

Abstract-  Combining and adapting existing methodologies and mathematical models 

this paper presents the framework for composing a tool useful for  rigorours salinity 

assessment and management studies in shallow groundwater systems, accounting for the 

spatial variability and measurement errors associated with soil water properties. In 

addition, the use of an indirect  methodology better known as pedotransfer functions 

(PTFs), which is becoming a more common way of predicting soil hydraulic properties 

from easy- to- determine soil physical properties is highlighted, considering the high 

requirement  of data for characterising the spatial variability of the soil system. 

Application examples of the methodology are shown.  
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INTRODUÇÃO 

 

Grande parte da economia do Nordeste do Brasil é baseada na produção de 

alimentos através do desenvolvimento da agricultura. O regime irregular de chuvas e a 

elevada evaporação que caracteriza cerca de   70% da região, com clima semi- árido, 

além de impor a necessidade de irrigação para o desenvolvimento da agricultura, tendem 

a exaurir as reservas hídricas superficiais. Nos aluviões, as reservas são subterrâneas e 

parcialmente protegidas da evaporação.  

Devido a fatores climáticos, aos métodos de irrigação utilizados, e a condições 

edáficas, os sais dissolvidos contidos na água de irrigação e do aquífero aluvionar podem-

se acumular no perfil do solo. Tal acumulação pode comprometer a qualidade do solo e, 

em consequência (através do ciclo da água no sistema), contribuir para a degradação da 

água subterrânea. Ainda, a produtividade da culturas pode ser comprometida pelos níveis 

de salinidade da água e do solo. O acúmulo de sais em excesso no perfil do solo é 

apontado como umas das causas para o problema da desertificação, que pode ser definida 

de forma genérica como a degradação da terra nas regiões áridas, semi- áridas e 

subúmida seca, resultante de fatores como variações climáticas e atividades humanas. 

Segundo dados recentes apresentados no workshop “Gênero de Desertificação “  

(Fundação Joaquim Nabuco, Recife- PE, Setembro de 1998), cerca de 50 milhões de 

quilômetros quadrados do planeta são susceptíveis à desertificação. No Nordeste 

Brasileiro, 181 mil quilômetros quadrados são considerados localidades afetadas 

gravemente pela desertificação..  

O diagnóstico dos níveis atuais de salinidade e a projeção de valores futuros em 

um sistema potencialmente em risco de salinização é de fundamental importância para a 

prevenção e o controle do problema de acúmulo de sais. O controle da salinização pode 

ser exercido através do uso de técnicas de manejo, que possibilitam primordialmente o 

aumento da produtividade agrícola, sem contudo promover  a degradação dos recursos 

naturais.  

O esquema da Figura 1 ilustra de forma simplificada a metodologia para a 

prática de agricultura irrigada de forma sustentável em regiões sob risco de salinização.  

Este trabalho focaliza a avaliação da salinidade de água e solo através de 

modelagem matemática, componente da metodologia esquematizada na Figura 1,  para a 

implantação de agricultura sustentável em áreas irrigadas sob risco de salinização.  
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FIGURA 1. Esquema da  metodologia para implantação de agricultura sustentável em 

áreas irrigadas sob risco de salinização.  

 

 

METODOLOGIAS PARA O DIAGNÓSTICO DE SALINIZAÇÃO DA ÁGUA NO 

SOLO 

 

A problemática de salinização de terras e recursos hídricos  no Nordeste do 

Brasil tem despertado o interesse de pesquisadores da região. Diversos estudos de 

caracterização baseados em campanhas de campo foram desenvolvidos. Por exemplo, 

com relação à caracterização da  salinidade dos recursos hídricos utilizados ou com 

potencial uso para irrigação destacam- se, entre outros, os trabalhos de Costa (1989), 

Audry e Suassuna (1995). Os trabalhos de caracterização, apesar de extremamente 

valiosos para o  conhecimento do estado dos sistemas físicos de interesse, são limitados 

do ponto de vista de previsão do comportamento futuro do sistema face a diversas 

condições de uso. Essas previsões, ou simulações, do comportamento do sistema para 

diferentes “cenários” são a base para a análise do risco de salinização e o estabelecimento 

de propostas de manejo da irrigação de forma a evitar a degradação da água no solo e a 

diminuição da produtividade das culturas por acúmulo excessivo de sal na água e no solo. 

Nesse sentido, modelos matemáticos constituem ferramenta para a previsão do 

comportamento de sistemas físicos e podem ser aplicados como apoio a estudos de  

projeto e manejo considerando diversas situações.  

Gassemi et al. (1991) apresentaram uma revisão dos vários tipos de modelos 

matemáticos usados como ferramentas de quantificação em investigações de salinidade. 

São de interesse para o diagnóstico e a previsão da salinização desenvolvida pela prática 

da irrigação os seguintes modelos: fluxo de água e transporte de soluto na zona não 

saturada do solo; fluxo de água e transporte de soluto na zona saturada do solo. O sal, 

aqui caracterizado pelo total de sólidos dissolvidos (TSD) ou pelo equivalente em 
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concentração de íons, sem a especificação dos seus constituintes em separado, constitui o 

soluto que é transportado no meio poroso, ou solo, em grande parte através da água 

contida no solo em condições de saturação (zona saturada ou aqüífero), ou sem preencher 

completamente os vazios do solo, como acontece na zona não saturada, acima do lençol 

freático.  

 

VARIABILIDADE ESPACIAL 

 

Os solos são formações naturais reconhecidamente heterogêneas (Nielsen et alli, 

1973). Russo e Bresler (1981) demonstraram que os parâmetros relacionados à água no 

solo são altamente variáveis, inclusive em pequenas áreas. Cambadella et alli (1994) 

apontam que as distribuições espaciais das propriedades dos solos nas escalas de campo  

e da bacia podem afetar respostas hidrológicas e de transporte de solutos (e.g. sais, 

herbicidas) na subsuperfície e na água subterrânea. O reconhecimento desse fato, 

segundo os autores, é de fundamental importância para o refinamento de práticas de 

manejo da agricultura e para avaliar os efeitos da agricultura na qualidade do meio 

ambiente.  

Para consideração da heterogeneidade, ou variabilidade espacial das 

propriedades do solo, na modelagem de escoamento e transporte de poluentes em meios 

porosos, duas abordagens diferentes podem ser consideradas: a determinística e a 

estocástica. A abordagem determinística assume que os parâmetros possuem valores 

definidos em cada ponto do espaço, enquanto que a abordagem estocástica reconhece a 

incerteza nos valores dos parâmetros associada a ambos erros de determinação e 

variabilidade espacial. A abordagem determinística levando em consideração a 

variabilidade espacial dos parâmetros do solo requer em geral um grande número de 

pontos de observação do parâmetro em questão. Além disso, normalmente a modelagem 

determinística requer o conhecimento do parâmetro em pontos não amostrados. A análise 

estocástica, por sua vez, requer a representação  da incerteza dos parâmetros, em diversas 

locações do domínio,  para a geração de possíveis cenários de distribuição espacial 

desses. Essa abordagem assume que os parâmetros, e consequentemente as variáveis de 

entrada e de saída, são variáveis aleatórias, em reconhecimento à variabilidade espacial e 

aos erros de determinação desses parâmetros.   

No entanto, reconhece-se que o comportamento das diversas propriedades 

hidráulicas do solo não é completamente aleatório, mas sim exibe uma certa estrutura de 

correlação. Isto é, pontos próximos no espaço tendem a possuir propriedades com valores 

semelhantes. Essa correlação tende a diminuir à medida que a distância de separação 

entre os pontos no espaço aumenta. A estatística clássica não é capaz de caracterizar essa 

estrutura de correlação, por isso a geoestatística é utilizada para a caracterização da 

variabilidade espacial de propriedades selecionadas, necessária à aplicação da abordagem 

estocástica na modelagem.  
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MODELAGEM ESTOCÁSTICA ESPACIAL APLICADA À ANÁLISE DE RISCO 

DE SALINIZAÇÃO  

 

Devido às complexidades envolvidas na descrição dos processos, a modelagem  

matemática de fluxo e transporte levando em consideração incerteza nos parâmetros do 

solo é usualmente baseada em formulações simplificadas que não consideram parte dos 

processos físicos e condições encontradas em campo, ou que consideram os processos de 

forma globalizada. Muitas dessas formulações, apesar de consistentes do ponto de vista 

teórico, não são atraentes para a utilização prática em estudos de manejo da salinização,  

em razão da necessidade de considerar a interação de diferentes práticas de irrigação que 

são dependentes de processos físicos que por sua vez precisam ser simulados.  

Com relação à zona não saturada é necessário que sejam avaliados 

conjuntamente os efeitos da aplicação de água e soluto pela irrigação e/ou precipitação, 

da retirada de água pelos processos de transferência da água no solo para a atmosfera, 

através da evaporação, e da retirada da água por transpiração da planta, além de todos os 

fenômenos que ocorrem no chamado sistema solo- planta- atmosfera, e sua interação com 

o aqüífero freático que limita esse sistema na sua porção inferior. A simulação dos 

processos na zona saturada por sua vez também deve considerar todas as interações 

hidrológicas que ocorrem nesse sistema, como fluxo de/ para a zona não saturada 

superior e contribuição de fluxo nas encostas para a recarga do aqüífero.  

Apesar de alguns incovenientes como a elevada demanda computacional e o 

requerimento de informações detalhadas sobre os parâmetros influentes nos processos, 

acredita- se  que a combinação dos modelos físicos detalhados do tipo multi- 

componentes com metodologias que quantificam a incerteza dos parâmetros de água no 

solo pode constituir poderosa ferramenta para simulação de condições relacionadas à 

salinização. Potencialmente, essa abordagem determinista- estocástica tem a habilidade 

de promover o conhecimento do padrão de variabilidade espacial da concentração de sais 

na área de interesse, como uma função do tempo e da profundidade em relação à 

superfície, e avaliadas em um contexto de determinadas condições de uso do sistema. Um 

exemplo de aplicação dessa abordagem determinista- estocástica para análise do regime 

de água no solo em uma bacia hidrográfica foi apresentado por Hopmans and Stricker 

(1989). 

Para avaliação dos parâmetros hidráulicos necessários à modelagem, além de 

técnicas convencionais de campo e de laboratório, destaca-se o potencial de métodos 

indiretos que tendem a reduzir os custos. Ragab e Cooper (1990) apresentam extensa 

revisão dos principais métodos, convencionais e alternativos, para determinação de 

parâmetros hidráulicos, estabelecendo comparações de precisão e ressaltando aspectos 

como custos e dificuldade de execução de medidas por métodos convencionais. Uma 

dessas metodologias alternativas, as funções de transferência hidropedológica (FTH),  foi 

utilizada por Montenegro (1997a ) para avaliação dos parâmetros da zona não saturada 

com base em dados de textura e de matéria orgânica. Além dos custos reduzidos dessas 

últimas determinações face às determinações dos parâmetros propriamente ditos, 

comprovou- se o bom desempenho dessa metodologia.  
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A metodologia apresentada nesse trabalho consiste em combinar, reformular e 

adaptar procedimentos de análises de dados  e modelos matemáticos existentes para 

disponibilizar ferramentas utilizáveis ao manejo de sais em sistemas de lençol freático 

pouco profundos e de características climáticas peculiares de regiões semi- áridas. As 

ferramentas desenvolvidas são aplicáveis a análises de eficiência de drenagem, 

mecanismos de acumulação de sais e produtividade de culturas, em função das 

alternativas de manejo. O apoio em dados do sistema natural  (coletados no campo ou 

determinados em laboratório) é  de fundamental importância para a validação da 

metodologia e posterior transferência de informações para sistemas semelhantes. São 

destacados os seguintes aspectos da metodologia:  

-Incorporação de componente de incerteza nos parâmetros hidráulicos, devido à 

variabilidade espacial e erros de determinação;           

-Modelagem computacional para análises quantitativas e qualitativas a médio e 

longo prazos. 

      -Inclusão no processo de modelagem de características físicas de relevância 

para os processos de salinização como presença de lençol freático raso, mecanismos de 

recarga do lençol subterrâneo por escoamentos de encostas adjacentes, e variação do 

comportamento das culturas durante o ciclo vegetativo. 

   -Procedimentos indiretos para avaliação dos parâmetros hidráulicos 

necessários a modelagem.  

 

FLUXO E TRANSPORTE DE SOLUTO NA ZONA NÃO SATURADA DE 

SISTEMAS HETEROGÊNEOS- MODELO CONCEITUAL PARA A 

AVALIAÇÃO DA ACUMULAÇÃO DE SAIS  

 

Estudos revelaram que análise estocástica de fluxo e transporte de solutos na 

zona não saturada de pequena profundidade (poucos metros abaixo da superfície do solo) 

pode ser realizada assumindo que o domínio é representado por uma série de colunas de 

solo homogêneas, com  propriedades médias ao longo de sua profundidade,  e 

hidraulicamente independentes, ou seja, sem interação lateral e com fluxo e transporte 

ocorrendo na direção vertical. Entre as colunas, ou seja, no plano horizontal,  as 

propriedades hidráulicas dos solos variam estocasticamente de acordo com o modelo de 

estrutura de correlação espacial inferido. A consideração da correlação espacial entre as 

colunas de solo, representando diferentes locações de campo, permite a análise da 

distribuição espacial da acumulação de sal, bem como em locações especificas, como é 

feito pela abordagem determinística. Esse modelo conceitual é conhecido como modelo 

de colunas paralelas e foi inicialmente proposto por Dagan e Bresler (1979) tendo sido 

utilizado em várias aplicações, e posteriormente analisado por Protopapas e Bras (1991), 

que o considera adequado para situações em que a aplicação de água na superfície do 

solo é através de fontes não pontuais e se dá de maneira uniforme. De acordo com Jury et 

al (1987) a consideração de colunas de solo homogêneas com propriedades médias ao 

longo da profundidade pode ser considerada uma boa aproximação para problemas 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7 

envolvendo áreas agrícolas, uma vez que as dimensões no plano horizontal são muito 

maiores dos que a extensão vertical em análise, ou seja, poucos metros abaixo da 

superfície do solo.  

Para a realização da análise estocástica propõe- se a utilização de um modelo 

determinístico de fluxo e transporte descrevendo os processos físicos que ocorrem na 

zona não saturada, que deve ser aplicado a repetidas simulações de forma a cobrir a 

distribuição de probabilidades do parâmetro hidráulico  através do procedimento de 

Monte Carlo. Essa formulação, apesar da elevada demanda computacional, pode oferecer 

o entendimento da complexidade dos fenômenos envolvidos na acumulação de sais em 

áreas irrigadas, incluindo o efeito resultante em plantas e no lençol freático.  

O modelo determinístico escolhido para a análise estocástica foi o WAVE 

(Vanclooster et al., 1994), que se baseia na equação de Richards  (equação 1) e na 

equação de convecção- dipersão (equação 2) para a solução de problema de fluxo de água 

e transporte de soluto na direção vertical de uma coluna de solo.  
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onde: 

=potencial matricial ou sucção[L]; 

t=tempo [T]; 

K()= função de condutividade hidráulica do solo [L/T]; 

z= coordenada vertical, positiva para baixo [L]; 

S()= função que especifica a retirada da água do solo pela planta, em relação ao 

potencial matricial [T-1]; 

C()= capacidade específica de água [L-1]. 
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onde: 

= conteúdo de umidade do solo [L3/L3]; 

C= concentração de soluto [M/L3]; 

v= velocidade da água no meio poroso [L/T]; 

D= coeficiente de dispersão longitudinal [L2.T-1]. 

O coeficiente D é em geral escrito como D=v, onde  é o coeficiente de dispersão 

hidrodinâmica.  

O modelo WAVE discretiza as equações 1 e 2 através do Método das Diferenças Finitas. 
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Para a solução da equação 1 é necessário o conhecimento da relação entre o 

potencial matricial e a umidade do solo, (h) e da condutividade hidráulica como função 

do potencial matricial ou da umidade (K()) ou K()). É comum descrever essas 

relações através de fórmulas matemáticas, algumas já bastante consagradas como as 

funções de Brooks e Corey e as de van Genuchten. O modelo WAVE oferece opção de 

escolha entre diversas dessas fórmulas. Essas fórmulas são escritas em função de 

parâmetros, que  podem ser determinados através de técnicas de ajuste a partir de pontos 

experimentais das curvas K() e (), ou através de experimentos específicos em alguns 

casos. Ainda, pode- se utilizar metodologias indiretas como as funções de transferência 

hidropedológica anteriormente citadas. Os principais parâmetros de água no solo contidos 

em algumas dessas fórmulas são: umidade residual (r), umidade na saturação (s), 

potencial à entrada de ar (ae) e condutividade hidráulica saturada (Ksat), dentre outros. 

Esses parâmetros são características dos solos, e portanto é esperado a sua variabilidade 

espacial em situações de campo. A variabilidade espacial desses parâmetros tem 

influência reconhecida nos processos de fluxo de água e transporte de soluto no solo, 

conforme anteriormente citado.   

O modelo conceitual definido inclui a consideração de que o único parâmetro 

estocástico é a condutividade hidráulica saturada, baseado em evidências de estudos 

publicados que indicam que esse é o parâmetro dominante em termos de heterogeneidade 

ou variabilidade espacial, entre os diversos parâmetros de água no solo. A distribuição de 

probabilidade desse parâmetro e a sua estrutura de correlação definida pela geoestatística 

são a base do procedimento estocástico proposto.  

De acordo com o que revelaram estudos publicados na literatura, é  importante 

destacar que a variação da velocidade da água no meio poroso, que por sua vez é causada 

pela variação nas propriedades do solo, é o mecanismo responsável pela dispersão do 

soluto em solos naturais. Por essa razão, o coeficiente de dispersão hidrodinâmica é 

representado por valores na escala de laboratório, ou escala local, na  modelagem de 

processos de campo levando em consideração a heterogeneidade dos solos. Dessa forma, 

o efeito de escala reconhecidamente existente no coeficiente de dispersão é levado em 

consideração indiretamente.  

O procedimento de análise estocástica pode ser descrito sumariamente da 

seguinte forma: 

 

1) ANÁLISE ESTATÍSTICA: A partir de observações pontuais da variável 

aleatória (Ksat), infere- se a sua distribuição de probabilidades, ou os momentos 

estatísticos que a representam; 

2) ANÁLISE GEOESTATÍSTICA: A partir das observações pontuais da 

variável aleatória  em conjunto com as sua coordenadas espaciais aplica- se 

metodologia geoestatística para inferir modelo de estrutura de correlação através 

do semi- variograma (Montenegro et al., 1999). O semi- variograma, ou 

simplesmente variograma, relaciona a metade da variância (semi- variância) das 

diferenças entre valores observados da variável aleatória  com a distância de 
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separação desses pontos. Essa etapa inclui a estimativa do variograma 

experimenal, o seu ajuste a diversos modelos teóricos, ou a sua parametrização, 

e procedimentos de validação e seleção do melhor modelo teórico, e seus 

parâmetros,  que representa a variabilidade espacial da variável no domínio em 

estudo; 

3) INTERPOLAÇÃO: Com base no modelo de variabilidade espacial e nas 

observações pontuais, procede- se  a interpolação da variável em pontos 

definidos do domínio, que correspondem aos nós dos elementos (colunas de 

solo) da  malha da modelagem matemática. Essa interpolação é feita através do 

Método de Kriging. Como o Método de Kriging é apenas um interploador, há 

uma tendência à suavização da heterogeneidade natural pela sua aplicação; 

4) GERAÇÃO DE POSSÍVEIS CENÁRIOS DE VARIABILIDADE 

ESPACIAL: O Método de Kriging apenas interpola a variável em pontos onde a 

mesma não foi determinada, mas não considera o efeito da incerteza associada a 

variabilidade espacial e a erros de determinação dessa variável. Essa 

interpolação corresponde a apenas um dos possíveis cenários de variabilidade 

espacial da variável em questão. Para se realizar a análise estocástica de 

problema de fluxo e transporte em meio poroso é necessário a geração de 

cenários sintéticos da propriedade considerada, todos igualmente prováveis e 

com a distribuição de probabilidade e a mesma estrutura de correlação dos 

valores pontuais observados, que é descrita através dos modelos inferidos de 

acordo com os itens 1 e 2. Esses cenários irão conter valores da propriedade em 

pontos não amostrados e portanto o Kriging é a base para esse procedimento, 

juntamente com o modelos de probabilidade e geoestatístico inferidos. Cenários 

não condicionais ou condicionais podem ser gerados. Em ambos os casos o 

modelo de variabilidade espacial é utilizado, mas apenas nas chamadas 

simulações condicionais os valores observados dos parâmetros são reproduzidos 

nos pontos de medida; 

5) EXPERIMENTO DE MONTE CARLO: A análise estocástica propriamente 

dita consiste em realizar sucessivas simulações com o modelo determinístico de 

fluxo e transporte para cada coluna de solo, compondo um possível cenário de 

representação do domínio, e considerando as  condições de contorno e iniciais 

definidas de acordo com o problema em análise. Dessa forma, a resposta da 

simulação consiste em um cenário de variabilidade espacial das variáveis de 

saída de interesse, como por exemplo a concentração de sal a uma determinada 

profundidade do solo ao final de um período de irrigação. Se um grande número 

de cenários possíveis são considerados, essa reposta é dada em termos 

probabilísticos, ou seja considerando a incerteza pertinente.  

 

ACUMULAÇÃO DE SAIS NA ZONA NÃO SATURADA- EXEMPLOS DE 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

 Como estudo de caso apresenta- se de forma simplificada alguns resultados da 
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metodologia aplicada a uma área irrigada da Fazenda Nossa Senhora do Rosário 

(Pesqueira, PE). A área de estudo corresponde a cerca de 60ha. A área está localizada 

sobre um aqüífero aluvial com profundidades do lençol que variam espacialmente e 

sazonalmente entre 2,0 e 5,0m. O município de  Pesqueira está localizado na Região 

Agreste do Estado de Pernambuco, exibindo clima semi-árido muito quente.  

 Para a caracterização geoestatística da zona não-saturada foram utilizados dados 

de 55 locações na área, e em três profundidades distintas: 30, 90 e 250 cm. Os pontos de 

amostragem foram locados aleatoriamente na área. As distâncias mínima e máxima entre 

os pontos de observação correspondem a 5 e 1400 metros, respectivamente.  

As amostras foram analisadas em laboratório para determinação da textura 

(conteúdo de areia, silte e argila). Os dados de textura foram utilizados para cálculo da 

condutividade hidráulica saturada (Ksat) através de funções de transferência 

hidropedológica (FTH). Um total de 42 amostras, incluindo as três profundidades, foram 

utilizadas para testar diversas FTH para o cálculo da condutividade hidráulica saturada, 

comparando valores de testes de laboratório com os das FTH. Montenegro (1997a) e 

Montenegro (1997b) detalham os procedimentos de coleta de amostras em campo e 

ensaios em laboratório de condutividade hidráulica para seleção das FTH. A descrição do 

processo de teste e seleção da FTH de melhor adequação é descrito por Montenegro e 

Montenegro (1997).  

Como hipótese da modelagem estocástica pretendida, Ksat em cada locação é avaliada por 

um valor médio, tomando- se as três profundidades amostradas, representando uma 

coluna de solo homogênea. A variável aleatória Ksat foi avaliada como seguindo 

aproximadamente um distribuição de probabilidades do tipo log- normal. A análise 

geoestatística é descrita em Montenegro et al (1999).  

O Método de Kriging foi realizado em uma malha composta por elementos de 

dimensão 10x10m, no plano horizontal. Para a consideração da incerteza associada foram 

gerados 50 cenários condicionais de log(Ksat).  

Além da avaliação dos cenários de variabilidade espacial de Ksat, conforme 

descrito anteriormente, a simulação com o modelo determinístico requer a definição de 

outros elementos  como: 

-dados climatológicos : precipitação, evaporação (para a definição da condição de 

contorno superior, única para todas as  colunas de solo que compõem a área); 

-dados hidro- agrícolas: calendário de culturas, calendário de cultura, consumo de água 

pela cultura, taxas de aplicação de irrigação (para a definição da condição de contorno 

superior); 

-dados de profundidade do lençol freático e sua variabilidade no período de simulação 

(condição de contorno inferior); 

-estimativas de distribuição de umidade e concentração ao longo das profundidades das 

colunas de solo no início da simulação (condição inicial); 

-qualidade da água de irrigação (concentração); 

-Parâmetros determinísticos:  

-fluxo: parâmetros relacionados às curvas de condutividade hidráulica e tensão- umidade; 
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-Transporte: coeficiente de dispersão hidrodinâmica. 

-funções matemáticas e respectivos parâmetros para a avaliação da produtividade de 

determinadas culturas em função dos teores de sais nas águas do solo.   

Para o exemplo de aplicação foi considerado um dos lotes irrigados da Fazenda, 

com cerca de 1ha. Os dados climatológicos foram obtidos de uma estação distante 

aproximadamente 15 Km do domínio. Os dados hidro- agrícolas foram estimados a partir 

de conhecimento do sistema e a partir de valores da literatura.  Piezômetros foram 

instalados na área e monitoramento contínuo com acompanhamento mensal foi efetuado 

para obtenção dos dados de profundidade do lençol freático. O coeficiente de dispersão 

hidrodinâmica foi obtido através de experimentos de laboratório em colunas de solo para 

determinação de pontos da curva de passagem de soluto e posterior ajuste por regressão a 

soluções analíticas. Os parâmetros das curvas de condutividade hidráulica e de tensão 

umidade das colunas de solo compondo o domínio foram obtidos a partir de expressões 

de FTH relacionando- os com a própria condutividade hidráulica. Dessa forma, a eles 

também foi atribuído uma certa variabilidade espacial, apesar da consideração 

determinística. As funções que determinam a produtividade de culturas em função do teor 

de sal da água em solução no solo também foram obtidas da literatura. Uma condição 

inicial hipotética foi atribuída ao sistema em relação a conteúdo de umidade e 

concentração de sais nas colunas de solo. Foi executada uma simulação repetindo, a partir 

de uma condição de equilíbrio hidrostático no perfil,  a sequência de dois anos 

disponíveis de dados climatológicos e de níveis piezométricos até que o regime 

permanente fosse estabelecido e essa condição foi então utilizada como a inicial nas 

simulações subsequentes.  A descrição mais detalhada da obtenção e pre- processamento 

desses dados são descritos em Montenegro (1997a).  

Aplicando os dados e a metodologia descritos pode-se obter como resposta para 

a zona não saturada: 

-percentagem de determinado lote irrigado que sofrerá redução de produtividade de 

cultura devido a concentração salina da água no solo; 

-quantificação da redução de produtividade da cultura em determinado lote ao longo 

do período de irrigação considerando águas de diferentes qualidades (teores salinos);  

-viabilidade de se investir em alternativas para minorar a área atingida (como por 

exemplo, através do aumento da lâmina de irrigação, visando maior lixiviação de 

sais) ou de se desenvolver a irrigação em lotes menos vulneráveis. 

 O primeiro e o segundo itens da lista anterior se baseiam em resultados de 

simulação como os ilustrados na Figura 2, onde se estima a probabilidade de excedência 

do limiar de salinidade (modelo de Maas and Hoffman (1977) para a cultura de beterraba 

durante o ciclo de irrigação. O modelo de Maas and Hoffman (1977)  estabelece que a 

produtividade relativa (relação entre produtividade e a máxima sem os efeitos de 

salinidade) de uma determinada não é afetada pela presença de sais na água do solo até 

que um certo limiar seja atingido. Esse limite é função de cada cultura e encontra- se 

tabelado na literatura. De acordo com o que estabelece os princípios da metodologia 

geoestatística, essa probabilidade de excedência  pode ser intercambiada com a 

“probabilidade espacial”, ou seja, a percentagem de área que terá a produtividade 
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atingida, conforme indicado no gráfico da Figura 2. Os efeitos de diferentes lâminas de 

aplicação (vazão de irrigação) na produtividade relativa das culturas considerando o 

efeito da salinidade também seria analisado como resposta do mesmo procedimento de 

simulação, conforme ilustrado na Figura 3 para uma única taxa de aplicação (Qirr) e 

calculando a produtividade relativa da beterraba pelo modelo citado anteriormente.  
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Figura 2. Percentagem de área com redução de produtividade em diferentes estágios do 

ciclo de cultivo de beterraba, considerando três diferentes níveis de qualidade de água de 

irrigação, indicada pela condutividade elétrica (ECW).  
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FLUXO E TRANSPORTE NA ZONA SATURADA- MODELO CONCEITUAL 

PARA A AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE E ACUMULAÇÃO DE SAIS 

 

Em aqüíferos regionais em geral, as escalas horizontais apresentam ordem de 

grandeza uma ou duas vezes superiores que a espessura do aqüífero. Para tais casos, 

usualmente modelos de fluxo bi-dimensionais horizontais representam satisfatoriamente 

o comportamento hidráulico do sistema. O escoamento subterrâneo na zona saturada 

pode ser regido pela seguinte equação em duas dimensões (Freeze and Cherry, 1979): 
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onde:   

Kxx e Kyy são os componentes principais do tensor de condutividade hidráulica, 

no plano horizontal; “h” representa a carga hidráulica; “b” é a elevação da base do 

aqüífero; “W” denota a descarga a partir dos poços por unidade de área, “R” é a recarga 

distribuída ou a perda por capilaridade; e “S” representa o coeficiente de armazenamento 

do aqüífero.  

No tocante a modelagem de transporte de sais, a equação clássica é baseada em 

modelo Fickiano, resultando na formulação conhecida como equação de advecção-

dispersão, que em duas dimensões pode ser escrita como:  
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onde Dxx, Dyy, e Dxy são os componentes do tensor de dispersão 

hidrodinâmica; “vx” e “vy” é a velocidade de escoamento nos poros do aqüífero; “n” é a 

porosidade; “b*” representa a espessura saturada efetiva do aqüífero; “C”, “Cw” e “CR” 

são as concentrações do aqüífero, do poço, e da água de recarga, respectivamente. Em 

geral, pode-se escrever  a dispersão hidrodinâmica como uma função linear da velocidade 

nos poros, cujo coeficiente angular é denominado de dispersividade, a qual depende da 

escala espacial do problema (Dagan, 1990), como discutido para a zona não saturada.  

Conforme já discutido para a zona não-saturada, o transporte de soluto na zona 

saturada é altamente dependente da heterogeneidade na condutividade hidráulica do 

meio. A dificuldade inerente em se caracterizar devidamente tais heterogeneidades sem 

produzir suavização na variabilidade espacial, vem motivando a aplicação de modelos 

estocásticos para simulação de transporte na zona saturada (Mackay e O’Connell, 1991). 

Aproximação geoestatística permite a geração de vários possíveis cenários para a 

condutividade hidráulica (Mackay et alli, 1987) e a construção, através do Método de 
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Monte Carlo, da função densidade de probabilidade das concentrações ao longo do 

dominio, de forma semelhante à discutida para a zona não saturada. 

Para simulação do comportamento de aqüíferos rasos e não confinados, os 

componentes recarga/ descarga são primordiais. Tais componentes, além de serem 

controladas por eventos de precipitação pluviométrica e de evapotranspiração, dependem 

da profundidade do lençol, da textura dos solos sobrejacentes e de sua umidade. A 

dinâmica hidrológica do aluvião (zona saturada)  em resposta a eventos de 

evapotranspiração, de precipitação pluviométrica e de irrigação tem sido investigada 

neste estudo com base em modelagem integrada das zonas saturada e não-saturada.   

De modo a simular a potenciometria do aluvião em resposta aos componentes de 

recarga e descarga, bem como às explotações através de cacimbões, o modelo 

PARADIGM (Mackay, 1993), desenvolvido na Universidade de Newcastle- Inglaterra, 

foi selecionado, tendo em vista sua potencialidade em simular eficientemente 

variabilidade  temporal de eventos hidrológicos e variabilidade espacial de propriedades 

hidráulicas de meios porosos. 

Para previsão de componentes hídricos e de sais na zona não-saturada, modelo 

simplificado, baseado em discretização espacial do solo em três células (célula de sub-

superfície, célula radicular e célula capilar) foi desenvolvido e comparado a modelos 

numéricos tradicionais baseados na Equação de Richards (Montenegro, 1997b). Embora 

tais modelos detalhados constituam-se excelentes ferramentas de pesquisa, o elevado 

requerimento de dados dos mesmos limita suas aplicações em manejo de larga escala. 

Desse modo, modelos simplificados baseados em balanços, permanecem extremanente 

úteis e atuais. Nessa formulação considerou-se o modelo de Kristensen e Jensen (1975) 

para evapotranspiração, o modelo de Green-Ampt (1911)  para a infiltração, e as tabelas 

de Rijtema (1969) para o fluxo capilar. Nesa aproximação, assumiu-se que o transporte 

na zona não saturada ocorre essencialmente por advecção. Maiores detalhes deste modelo 

podem ser encontrados  em  Montenegro et al. (1998).  

Conforme foi  discutido, a condição de contorno superior à zona saturada foi 

estabelecida através de um modelo simplificado de balanço de massa, para a zona não-

saturada. Da mesma forma, a condição de contorno lateral em contato com as elevações 

topográficas foi estabelecida através de um modelo de fluxo de encosta, o qual é passível 

de se ocorrer, particularmente devido a impedimento raso, o que é usualmente o caso em 

contornos aluviais. Aproximação cinemática foi adotada, conforme apresentado e 

discutido por Sloan et  alli (1983). A aproximação original foi levemente modificada, de 

modo a acomodar o modelo de evapotranspiração de Kristensen and Jensen (1975). 

Maiores detalhes podem ser encontrados em Montenegro (1997b).  

O modelo discutido foi verificado utilizando dados de condutividade elétrica 

medidos ao longo do aluvião, tendo produzido bons resultados. A figura 4 apresenta tal 

comparação, tanto para as simulações determinísticas quanto estocásticas, utilizando o 

Método de Monte Carlo. 
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Figura 4- Simulação de condutividades elétricas médias e zona de incerteza de duas 

vezes o desvio-padrão- pontos em vermelho representam as medidas de campo 

  

ACUMULAÇÃO DE SAIS NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS- EXEMPLO DE 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Como estudo de caso, a modelagem dos processos de fluxo e transporte de sais 

na Fazenda Nossa Senhora do Rosário (Pesqueira- PE), cujo esquema da hidrologia é 

apresentado na Figura 5, permitiu analisar importantes aspectos do sistema. Segundo 

resultados da pesquisa desenvolvida por Montenegro (1997b), a presença de 

heterogeneidade nas propriedades hidráulicas do aluvião são de grande importância no 

transporte e dispersão de sais na zona saturada do sistema, bem como na distribuição das 

zonas de recarga e descarga. Modelagem computacional dos processos na zona saturada 

indicou  a presença de estratificação vertical na qualidade das águas subterrânea no 

aluvião, com águas de melhor qualidade superpostas por águas eventualmente degradadas 

pela irrigação (Montenegro, 1997b).  Entretanto, tais zonas de mistura são incompletas e 

razoavelmente rasas. Desse modo, de acordo com as simulações numéricas, a drenagem 

natural do aluvião tende a evitar degradação das águas profundas (as quais são 

efetivamente bombeadas). De acordo com resultados de campo o aluvião apresenta  
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sazonalidade anual, com águas mais profundas de melhor qualidade, o que confirma os 

resultados da modelagem. As zonas degradadas situam-se via de regra em regiões de  

lençol freático raso, sobrepostas por solos de textura fina. 

 

 

Figura 5- Esquema da hidrologia local, com destaque para a contribuição do fluxo das 

encostas.  

 

Aplicando- se modelos da zona saturada, relevantes informações serão obtidas, 

com por exemplo: 

a)  distribuição das áreas onde efeitos capilares são predominantes ( e portanto, mais 

susceptíveis a fenômenos de salinização); 

b)  taxas de bombeamento adequadas ao perímetro irrigado, considerando condições 

climáticas locais e a hidrogeologia do aluvião em questão; 

c)  estratégias de manejo baseadas em bombeamento em áreas de descarga difusa do 

sistema. 

 

As figuras 6a a 6b apresentam o comportamento futuro médio de salinidade e a 

incerteza desta salinidade em dois dos quatro principais  cacimbões da Fazenda Nossa 

Senhora do Rosário, caso sejam mantidas as regras de operação atuais do perímetro 

irrigado. Os gráficos em questão foram gerados através de experimento de Monte Carlo, 

para diferentes cenários de condutividade hidráulica saturada. Pode-se notar a tendência 

do poço P4 (Figura 6a) a ter água de melhor qualidade no futuro, devido a sua localização 

em zona de recarga preferencial. Em contraste, o poço P1 localizado em zonas mais 

susceptíveis à degradação exibem tendência de elevação da condutividade elétrica, bem 

como em sua incerteza. 
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Figuras  6a e 6b- Evolução da salinidade e de sua incerteza em cacimbões públicos 
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PROPOSTAS DE MANEJO 

 

Com base no monitoramento de campo, nas informações agro-climatológicas, e 

nos resultados da modelagem, incluindo a avaliação do balanço hídrico e de sais no 

sistema, alternativas de manejo da irrigação para controlar a salinização podem ser  

propostas para o domínio em estudo. Por exemplo, estudos anteriores na Fazenda Nossa 

Senhora do Rosário (Pesqueira- PE) (Montenegro, 1997a;  Montenegro, 1997b) revelam 

uma crescente susceptibilidade à degradação no sentido montante-jusante do perímetro, 

em particular nas áreas exibindo solos de textura fina. Nestas regiões, próximas à vila,  

controle hidrotécnico da salinidade faz-se necessário, além do incremento da circulação 

subterrânea, através de drenagem vertical através de cacimbões. Utilizando-se os modelos 

aqui discutidos, pode-se investigar o impacto da instalação de novos cacimbões e de suas 

locações no campo sobre a salinidade das águas subterrâneas. 

 

REGIONALIZAÇÃO DOS RESULTADOS   

 Propõe- se para uma etapa futura,  a identificação de elementos para uma 

regionalização dos resultados, em termos de metodologias selecionadas como factíveis e 

efetivas no diagnóstico e controle da salinização. Essa regionalização implica na 

aplicação dessas metodologias a sistemas similares, respeitadas as especificidades de 

cada domínio, que devem ser caracterizadas através de dados específicos.  
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