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RESUMO – Este trabalho apresenta um modelo desenvolvido para estimar a carga de 

nutrientes por unidade de área [unidade de área de 10. 000m2 em base GIS] em uma bacia 

hidrográfica com criação de suínos e seu respectivo transporte para a saída da bacia. Ele é 

um modelo simples que usa poucos parâmetros e dados. O modelo foi somente testado para 

avaliar sua sensibilidade, necessitando ser calibrado e validado. Mesmo assim é muito 

interessante e ajudará no controle da aplicação de dejetos de suínos em solos agrícolas, 

indicando onde ela é excessiva e as melhores áreas para instalação de novas criações. 

 
 
ABSTRACT – This work presents a model developed to estimate the load of nutrients per 

area unit [each area unit or cell presents an area of 10.000m2 in GIS-based] in a watershed 

with the farming of swine and your respective transport to exit of the watershed. It is a 

simple model that works using a few parameters and dates. The model was only tested to 

evaluate its sensibility, still needing to be calibrated and validated. Even so it is a very 

interesting model and will help controlling the application of swine manures in agricultural 

soils, indicating where it is excessive and best areas to installation of new farms. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a preocupação com cargas difusas vem tomando grande importância 

para o controle da poluição das águas na maioria dos países considerados desenvolvidos. 

Ainda que no Brasil tenhamos que conviver e enfrentar problemas mais sérios em relação à 

poluição das águas, como o próprio controle de cargas pontuais, deve-se atentar, desde já, 

que as cargas difusas constituem um problema, a ser solucionado mesmo que ao longo 

prazo. Portanto, questões como a poluição gerada por excesso de fertilizantes orgânicos e 

inorgânicos na agricultura, e o excesso de aplicação de defensivos agrícolas, devem ser 

alvo de nossos estudos para que este problema possa ser enfrentado com mais clareza 

futuramente.  

A extrema aplicação de fertilizantes e dejetos em áreas com criação de suínos 

promove uma overdose de nutrientes no solo, o que permite que estes sejam transportados 

por escoamento superficial ou por lixiviação para águas superficiais ou subterrâneas 

respectivamente. Causando contaminação do lençol freático ou processo de eutrofização de 

águas superficiais.    

O desenvolvimento de modelos que tentam explicar o comportamento de cargas 

difusas tem sido uma constante em diversos países do mundo nos últimos anos, porém a 

adoção de muito destes modelos em nosso país é muito difícil devido à reduzida quantidade 

de informações disponíveis. A solução para este tipo de problema é desenvolver um modelo 

computacional matemático simples que possa ser utilizado em nossas condições, um 

modelo que empregue poucos parâmetros e dados sem perder a robustez, descrevendo da 

melhor maneira possível o que ocorre com o nitrogênio e fósforo em uma bacia 

hidrográfica agrícola e com o passar do tempo estes modelos poderão ser sofisticados. 

Para desenvolver este modelo é necessário um melhor entendimento do processo de 

dos fluxos de nutrientes no agro-ecosistema, bem como o próprio balanço de nutrientes e 

do transporte de nutrientes ao longo da bacia hidrográfica, suas relações com o meio, 

eventuais perdas neste trajeto, motivos que facilitam este transporte, etc. 

No processo de entendimento, pode-se deparar com questões complexas, como a 

prática da fertilização do solo, pois esta trata de um dilema social e ambiental. De um lado 



há a sua importância no aumento da produtividade, gerando riquezas, do outro lado, 

verifica-se que o excesso de aplicação de fertilizantes pode por em risco a qualidade das 

águas de abastecimento e meio ambiente. Para resolver esta questão adequadamente é 

necessário encontrar uma situação de equilíbrio entre os benefícios econômicos e os riscos 

ambientais, ou seja, há a necessidade de definir a quantidade e a localização para a 

aplicação de fertilizantes que proporcione o melhor rendimento agrícola com a menor 

agressão ambiental possível, sendo a proposta deste trabalho a de servir como uma 

ferramenta para realizar o gerenciamento adequado da aplicação de nutrientes, definindo: 

qual a melhor quantidade a aplicar, onde a aplicação representa maio ou menor risco, etc. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo Sharpley et al. (2002) a modelagem de perdas de nutrientes em uma bacia 

hidrográfica é a chave do entendimento em longo prazo dos efeitos das práticas de melhor 

gerenciamento na agricultura. De acordo com Batalha et al. (1997) a ausência de dados em 

nosso país faz com que sejam necessários modelos simplificados, que permitam sua fácil 

manipulação e teste.  

Outro ponto importante é o de uma revisão para facilitar o entendimento dos fluxos 

de nutrientes no solo. Segundo Gburek e Sharpley (1998) e Geohring et al. (2002) os 

principias fatores que controlam estes fluxos em uma bacia hidrográfica, através do 

escoamento superficial ou sub-superficial, são os denominados “fatores fonte” e “fator 

transporte”. O “fator fonte” esta relacionado com a disponibilidade de nutrientes para ser 

transportado e o “fator transporte” é o responsável pela transferência dos nutrientes de um 

local para outro.  

No modelo desenvolvido, utiliza-se para a definição do fator fonte um balanço de 

nutrientes baseado na sua dinâmica no agro-ecosistema. Para isto é necessário o 

conhecimento de cada um dos processos que envolvem esta dinâmica mais detalhadamente 

e das possibilidades da sua representação através de equações simplificadas, ou mesmo 

possíveis relações, as quais representem, da melhor maneira possível, a realidade das 

transformações e do transporte de nutrientes. 

Os componentes adotados para definição desta dinâmica para os nutrientes foram:  



• Nutrientes disponíveis para perdas por lixiviação;  

• Nutrientes disponíveis para perdas para escoamento superficial e erosão;  

• Nutrientes de fontes orgânicas (dejetos);  

• Mineralização do nutriente; 

• Imobilização do nutriente; 

• Resíduo cultural; 

• Nutrientes de fontes inorgânicas (Fertilizantes);  

• Nutrientes da fixação biológica (valido somente para o nitrogênio);  

• Nutriente da deposição atmosférica;  

• Remoção de nutrientes pela cultura;  

• Perdas de nitrogênio por volatilização da amônia (valido somente para o 

nitrogênio); 

•  Perdas de nitrogênio por desnitrificação (valido somente para o nitrogênio). 

Muitos autores tais como Shaffer e Delgado (1991); Pierce et al (1991); Miller e 

Donahue (1995); Stanhope (2003); Burkart (2006) utilizam este tipo de metodologia, a qual 

utiliza a dinâmica de nutrientes para definir a quantidade disponível para perdas.  

 

METODOLOGIA 

 

Este modelo foi desenvolvido em uma base GIS sobre um suporte Arcview, sendo 

que as etapas constituintes para o desenvolvimento deste percorrem duas etapas básicas:  

• 1. definição do “fator fonte”; 

• 2. definição do “fator transporte”.   

 

 

 

 



A definição do “fator fonte” 

A etapa de definição do “fator fonte” foi desenvolvida tomando como base a seguinte 

equação (1) de balanço de nutrientes, que permitirá estimar a matriz de carga mensal ou 

anual na bacia. 

         PNL + PES = NFO + NFI + NFB + NDA – RNC – PNV– PND                          (1) 

         Onde:  PNL =: nutrientes disponíveis para perdas por lixiviação;  

            PES =: nutrientes disponíveis para perdas para escoamento superficial e 

erosão; 

            NFO =: nutrientes de fontes orgânicas (dejetos);  

            NFI =: nutrientes de fontes inorgânicas (Fertilizantes); 

            NFB =: nutrientes da fixação biológica (valido somente para o nitrogênio);  

            NDA =: nutriente da deposição atmosférica;  

            RNC =: remoção de nutrientes pela cultura;  

            PNV =: perdas de nitrogênio por volatilização da amônia (valido somente para 

o nitrogênio);  

            PND =: perdas de nitrogênio por desnitrificação (valido somente para o 

nitrogênio). 

Algumas hipóteses foram adotadas:  

• O solo não está acumulando ou perdendo nutrientes; isto permitiu a retirada dos 

seguintes constituintes da equação que quantificam a mineralização e imobilização 

dos nutrientes que nesta situação se anulariam; 

• Não há contribuição de resíduos culturais porque este é formador do residual da 

cultural da próxima cultura.  

 

Nutrientes de fontes orgânicas (dejetos) 

A quantidade de nitrogênio e fósforo aplicado em uma unidade de área (célula) foi 

definida marcando-se na base GIS cada um dos produtores de suínos que estava associado à 

aplicação de dejetos e foi criada uma área de influência para cada um destes produtores.  

Através de levantamento de campo, foi possível definir a quantidade de suínos em 

cada uma destas propriedades e estas quantidades de suínos foram transformadas em 



quantidade de nutrientes, através da adoção de dados típicos encontrados em literatura 

(podem ser alterados caso sejam feitas análises destes nutrientes presentes nos dejetos).  

A área de influência foi definida através da transformação do nitrogênio, fósforo e 

potássio encontrados nos dejetos em valor econômico e este valor foi relacionado com o 

custo de transporte destes dejetos. A maior distância para a aplicação dos dejetos é aquela 

em que o valor econômico é o mesmo que o custo de transporte. 

As etapas para a definição de qual será a distância máxima de abrangência de 

lançamento destes dejetos, ou o “raio de influência” para disposição dos dejetos, estão 

descritas a seguir.  

O cálculo da distância pode ser feito através da equação 2.  

         DAL = ( VED x CT  ) – 1,5 x VT                                                                           (2)        

                           CTD                         2 

Onde: DAL =: Distância máxima de abrangência do lançamento do dejeto (km);  

           VED =: Valor econômico do dejeto (R$/ton);  

        CTD =: Custo de transporte de dejetos (R$/ton/hora);  

        VT =: Velocidade típica do trator nas estradas da bacia hidrográfica (km/hora);  

        CT =: Capacidade de carga do implemento (carreta) acoplado ao trator (ton). 

 

O valor 1,5 (um e meio) da equação é o tempo adotado em horas que serão gastos 

para carregar e descarregar o implemento (carreta) onde será transportado o dejeto e o valor 

2 (dois) referente ao caminho de ida e volta realizado pelo trator. 

A definição do valor econômico do NPK presente nos dejetos será realizada 

utilizando-se a quantidade presente de nitrogênio, fósforo e potássio em uma tonelada de 

dejetos de suínos. Esta quantidade será transformada em valor econômico através da 

comparação desta com os custos para a aquisição da mesma quantidade de adubo simples 

nitrogenado, fosfatado e potássico de origem mineral. Esta definição está mostrada na 

equação 3. 

VED = VND x __VAN  _     +   VPD x  __VAP  _    +  VKD x  __VAK  _            (3)        

                         (PNA x10)                      (PPA x10)                      (PPA x10) 

Onde:  VED =: Valor econômico do dejeto (R$/ton);  

      VND =: Valor de nitrogênio presente no dejeto de suínos (kg/ton); 



      VAN =: Valor em reais (R$) do adubo nitrogenado simples (R$/ton); 

      PNA =: percentual de nitrogênio presente no adubo simples (%);  

      VPD =: valor de fósforo presente no dejeto de suínos (kg/ton); 

      VAN =: valor em reais (R$) do adubo fosforado simples (R$/ton); 

       PNA =: percentual de fósforo presente no adubo simples (%); 

       VND =: valor de potássio presente no dejeto de suínos (kg/ton); 

       VAN =: valor em reais (R$) do adubo potássico simples (R$/ton); 

       PNA =: percentual de potássio presente no adubo simples (%). 

 

Os valores de nitrogênio, fósforo e potássio presentes nos dejetos de suínos são 

valores padrão e poderão encontrados em literatura (podem ser alterados caso sejam feitas 

análises destes nutrientes presentes nos dejetos).  

O modelo computacional aceita o valor de mercado do adubo simples para cada 

nutriente, sulfato de amônia, super simples e cloreto de potássio, ou outro adubo simples 

empregado na região. Os percentuais de nitrogênio, fósforo e potássio presentes em 

diferentes adubos também são valores padrão, conforme os valores que seguem na tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição dos principais fertilizantes (garantias mínimas - extraído da 
Legislação vigente). 
Adubo % de N no adubo % de P no adubo % de K no adubo 

Sulfato de amônio 20   

Uréia 44   

Super Simples  3,9  

Super Triplo  8,9  

Cloreto de Potássio   24 

Fonte: Adaptado IAP. http://www.iap.com.br/InformeTecnico03.aspx. 

 

O valor do custo de transporte do dejeto para uma determinada quilometragem será 

definido através do valor da hora máquina e a capacidade de carga do implemento acoplado 

ao trator, conforme apresentado na equação 4. 

CTD = CHM  + CC                                                             (4) 

                      CT      

Onde:  CTD =: Custo de transporte de dejetos (R$/hora/ton); 



      CHM =: Valor da hora máquina (R$/hora); 

      CC =: Custos complementares (R$/hora); 

      CT =: Capacidade de carga do implemento (carreta) acoplado ao trator (ton). 

 

O valor de mercado da hora máquina poderá ser lançado no modelo computacional, já 

que este varia de região para região. A este valor devem ser adicionados os custos 

complementares, tais como: da hora de implementos (observar que o custo de implemento 

adotado está relacionado a capacidade do trator); custo com combustível e o consumo por 

hora do trator.  

Todos estes cálculos permitem a definição da área de influência. Esta área será 

subdividida em quatro segmentos de mesma distância. No primeiro segmento mais próximo 

à propriedade de suínos seriam aplicados 40% da produção de dejetos, no segundo 

segmento seriam aplicados 30%, no terceiro segmento seriam aplicados 20% e, finalmente, 

no quarto segmento, o mais distante da propriedade, seriam aplicados 10% dos dejetos 

gerados na propriedade. As células que não são agrícolas serão desconsideradas e as 

quantidades de dejetos que seriam ali aplicadas serão repassadas para as demais células do 

mesmo segmento. 

 

Nutrientes de fontes inorgânicas (Fertilizantes) 

A quantidade de nutrientes aplicada em cada unidade de área (célula) foi definida 

neste trabalho partindo-se da identificação das culturas existente em cada uma das células. 

Para isto foram utilizadas algumas ferramentas de apoio como o mapa de uso do solo e 

informações de órgãos de extensão agrícola da região. Conhecendo-se qual a cultura 

instalada em cada célula pode-se transformar esta informação em quantidade de aplicação 

de nutrientes através das recomendações de fertilização existentes das entidades agrícolas 

governamentais.  

 

Nutrientes da fixação biológica (válido somente para o nitrogênio) 

Através da informação de quais as culturas estão estabelecidas na célula, o modelo 

separa as estão sendo cultivadas com leguminosas. Para estas áreas deve ser designada uma 



contribuição devido a fixação biológica de nitrogênio, a qual estará de acordo com a 

equação 5, adotada pela EMBRAPA (2002). 

FBN = 2 x Pms x Tms                                                                                            ( 5 ) 

Onde: FBN =: fixação biológica do nitrogênio; 

                    Pms =: produção “útil” de soja em kg de matéria seca, assumida pela 

EMBRAPA como sendo duas vezes a produção de grãos. 

         Tms =: teor de nitrogênio na cultura da soja em kg de N por kg de matéria 

seca (0,030, segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, 1997). 

 

Nutriente da deposição atmosférica 

Existem muitos caminhos para estimar a deposição atmosférica por unidade de área 

(células), de acordo com a literatura.  

Uma primeira opção para definir a quantidade de nitrogênio e fósforo introduzido em 

cada célula pela deposição atmosférica seria através da informação da concentração de 

nutrientes e precipitação na área de avaliação e, com estas informações, poderia se aplicar a 

equação 6.  

         DEPN = Q chuva x Conc N + DD                                                                          (6) 

Onde: DEPN =: deposição atmosférica;  

           Qchuva =: fluxo de precipitação;  

           Conc N =: concentração de nutrientes na precipitação;  

           DD =: deposição seca (adoção de um valor de escala global). 

 

Esta seria a opção mais adequada quando fosse possível obter informações a respeito 

das concentrações destes nutrientes na chuva. 

 Uma segunda opção seria através de equações empíricas, como por exemplo, a 

apresentada pela FAO (2003), mostrada nas equações 7 e 8 . 

DatmN = 0,14 x P 0,5 ( válido para o nitrogênio)                       (7) 

           DatmP = 0,053 x P 0,5 ( válido para o fósforo)                                                    (8) 

Onde: DatmN =: deposição de nitrogênio;  

           DatmP =: deposição de fósforo; 

           P =: precipitação. 



Remoção de nutriente pela cultura  

Para a definição da quantidade de nutrientes removida pela cultura em uma unidade 

de área (células) foram adotadas algumas equações de regressão que relacionam 

produtividade da cultura e remoção de nutrientes. Os dados utilizados para estas regressões 

foram obtidos através de levantamento de literatura. Utilizando-se estas equações e as 

informações da produtividade agrícola fornecidas pelo IBGE, pode ser estimada a 

quantidade de nutriente removido pela cultura. 

Para um melhor entendimento deste tipo de equação de regressão podem-se observar 

os dados apresentados na tabela 2. A equação 9 foi gerada a partir destes dados e o mesmo 

procedimento adotado para as demais culturas.   

 

Tabela 2. Remoção de nitrogênio para a cultura de milho em função da produtividade. 

Produtividade (kg/ha) Remoção de N (kg/ha) Referência 

1000 18,2 Altmann e Pavinato (2001) 

2100 53 Büll e Cantarella (1993) 

3650 77 Coelho e França (1995) 

5000 67 Perdomo e Cazzare (2001) 

5800 100 Coelho e França (1995) 

5900 163 Büll e Cantarella (1993) 

7870 167 Coelho e França (1995) 

9100 190 Büll e Cantarella (1993) 

9170 187 Coelho e França (1995) 

10150 217 Coelho e França (1995) 

 

A equação de regressão e o valor de R2 para estes dados são:  

y = 0,0208x           R2 = 0,93.                   (9) 

Onde: y =: remoção de nitrogênio; 

           x =: produtividade.  

 

Perdas por volatilização da amônia e desnitrificação (válido somente para nitrogênio) 

Para a definição da quantidade de nutrientes volatilizados e desnitrificados por 

unidade de área (célula), é necessário definir, a princípio, qual o porcentual que será 

perdido por estas formas. Este percentual será multiplicado pela quantidade de nutrientes na 



fertilização orgânica e inorgânica. Para definição deste percentual será adotada a equação 

indicada pela FAO e IFA (2004). 

De acordo com FAO e IFA (2004) o porcentual de volatilização da amônia pode ser 

definido pela equação 10:  

%VAL = e(ftc+fma+fpH+fc+fctc+ftf)                                                                                (10)

 Onde: %VAL =: porcentual de perdas por volatilização da amônia; 

            ftc=: fator tipo de cultura; 

fma =: modo de aplicação de fertilizantes; 

fpH =: fator pH do solo;  

fc =: fator climático; 

fctc =: fator CTC do solo;   

ftf =: fator tipo de fertilizantes. 

 

De acordo com FAO e IFA (2004) o porcentual de perdas por desnitrificação pode ser 

definido pela equação 11:  

%DL = e(-0,414+ftc+fts+fmo+fds+fpH fc+fctc+ftf)                                                                       (11)                                            

Onde: %DL =: porcentual de perdas por desnitrificação;  

ftc=: fator tipo de cultura;  

fts =: fator textura do solo;  

fmo =: fator carbono orgânico no solo;  

fds = fator drenagem do solo;   

fpH =: fator pH do solo;  

fc =: fator climático; 

fctc =: fator CTC do solo;  

ftf =: fator tipo de fertilizantes. 

 

Os valores para cada um destes fatores podem ser observados no trabalho 

desenvolvido pela FAO e IFA (2004). 

Obtidos cada um dos componentes para a definição do “fato fonte”, o modelo irá 

executar a somatória de todos eles e o resultado será a carga disponível para perdas ou por 

escoamento superficial ou por lixiviação. 



O resultado desta somatória para cada uma das células da bacia hidrográfica irá gerar 

um mapa de distribuição de cargas para cada uma das células da bacia hidrográfica, como 

pode ser observado na figura 1, a qual mostra a distribuição de carga de nitrogênio numa 

bacia.  

Figura 1. Distribuição da carga de nitrogênio na bacia hidrográfica. 

 

A definição do “fator transporte” 

 

 A definição do transporte ao longo da bacia até o ponto de escoamento das 

respectivas cargas disponíveis para perdas em cada célula da bacia parte, inicialmente, da 

definição da direção do fluxo dos nutrientes em cada uma das células. 

Segundo Mendes e Cirilo (2001), tal determinação de direção do fluxo pode ser 

realizada através de um modelo numérico de terreno, utilizando-se o algoritmo de cálculo 

das direções de escoamento obtido por Jenson e Domingue (1998). A direção é obtida 

numa janela de 3x3 (figura 2) que percorre todo o MNT e atribui a cada célula a direção 

para uma de suas oito vizinhas, por meio de uma pesquisa de direção de maior declividade. 



                                        

Fonte: Mendes e Cirilo (2001). 
Figura 2. Direção de fluxo no MNT, para cada célula vizinha. 

Para cada célula é calculada a declividade em relação às células vizinhas, 

associando-se a direção da maior declividade a um código numérico arbitrário, resultando 

em uma matriz de aspecto ou direções de maior declividade ou direção de escoamento 

(figura 3). 

     

Fonte: Mendes e Cirilo (2001). 
Figura 3. Codificação da matriz de escoamento.           

Definido o sentido do fluxo de nutrientes, parte-se para uma segunda etapa que será 

descobrir o que ocorre com estes nutrientes ao passar de uma célula para outra. Neste 

trajeto ocorre um decaimento do nutriente, que responde a equação 12. 

NLA = NLC x DF                (12) 

Onde:  NLA=: carga de nutriente na próxima célula;     

         NLC =: carga de nutriente na célula anterior;   

         DF =: fator de decaimento. 

 

Duas observações são importantes aqui: a primeira é que a próxima célula pode 

receber cargas de mais de uma célula anterior e que esta deve ser acumulada como uma 



nova carga desta célula; a segunda é que o fator de decaimento para células  que 

representam rios será igual a 0,001 e para células que representam florestas será igual a 

0,05. 

O terceiro passo é definir o fator de decaimento as demais células, conforme 

apresentado na a equação 13, utilizada por Draper et al. (1979) e modificada por Giasson 

(2002): 

DF = e-KDS  x     FD                                                 (13) 

Onde: DF =: fator de decaimento (%);  

           K =: coeficiente de entrega (valor adotada = 16,1): 

             D =: distância entre células (m);  

             S =: fator declividade; 

           FD =: fator drenagem. 

 

A distância entre células é igual a 100 metros quando o movimento do transporte de 

uma célula para outra célula ocorre na linha horizontal e vertical e 141,4 metros quando o 

movimento ocorre na linha diagonal. 

O fator declividade encontrado na equação 13, responde pela equação 14. 

S =  sfmin + e-K1(G+Go)                                      (14) 

onde: S =: fator declividade; 

        sfmin =: minimum value for slope factor  

       G =: declivity gradient (m/m). 

 

Giasson et al. (2002) apresenta os seguintes valores para o fator de drenagem do solo: 

0,1 para solos muito bem drenados; 0,3 para solos bem drenados; 0,7 para solos pouco 

drenados e 1,0 para solos mal drenados. Estes valores foram aplicados com a ajuda de uma 

revisão de literatura dos nossos tipos de solos e tipos de drenagem. O resultado desta 

revisão pode ser visto na tabela 3.  

 

 



Tabela 3. Valores recomendados de fator de drenagem para alguns solos típicos brasileiros.

   

Esta informação permite que na base GIS, através do mapa de solo, sejam definidos 

os fatores de drenagem para cada célula e seja calculado o fator de decaimento em cada 

célula. Assim, é possível propagar as cargas por toda a bacia hidrográfica, e gerar um mapa 

com as cargas acumuladas. Este mapa ainda necessita sofrer uma transformação de carga de 

nutrientes nas células para concentração de nutrientes no fluxo. 

Para transformar a carga de nutrientes em concentração será utilizada a equação 15.  

 C = (L/2592) / Q                 (15) 

Onde: C =: concentração de nutrientes por células (g/m3);  

        L =: carga de nutrientes por células;  

        Q=: fluxo de água por células. 

 

O fluxo de água por célula será calculado transformando-se chuva em vazão, 

utilizando-se dado o método do Soil Conservation Service. 

O mapa de concentração de nutrientes na bacia pode ser observado na figura 4. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O modelo apresentado neste trabalho ainda precisa de calibração mais precisa e de 

validação que aumente a confiabilidade em seus resultados. 

 Porém, a intenção aqui não é a de gerar um modelo que apresente resultados 

extremamente precisos de concentração, mas sim um modelo auxilie no gerenciamento da 

aplicação de dejetos em áreas agrícolas, e que também sirva de apoio no licenciamento de 

novos criadores de suínos, mostrando onde a instalação de um novo empreendimento 

poderia representar um risco de contaminação aos recursos hídricos, ou seja, avaliar como a 

Tipo de solos Fator drenagem 

Latossolos 0,1 

Argissolos, nitossolos, alissolos and chernossolos 0,3 

Cambissolos 0,7 

Organossolos and Gleissolos 1,0 



inserção de um novo criador na bacia iria afetar a concentração de nutrientes nos corpos 

hídricos e para estes fins o modelo é bastante consistente.  

 

 
Figure 4. Distribuição da concentração de nutrientes pela bacia.  
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