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RESUMO --- Este trabalho tem como objetivo levantar e analisar, dentro da literatura técnica 
disponível, as principais características e aplicações dos modelos que tratam da modelagem das 
cargas difusas de poluição hídrica. Com isso pretende-se contribuir para aumentar o grau de 
conhecimento dessas ferramentas nos processos de planejamento e gestão do uso e ocupação do 
solo em bacias hidrográficas, tendo em vista o uso racional e a preservação dos recursos hídricos. A 
partir dessa análise pode-se verificar que a maior parte dos modelos atuais foi desenvolvida nos 
EUA; via de regra, são fundamentados em processo físicos; exigem grande quantidade de dados e 
certo esforço em termos de formação de pessoal qualificado; e estão disponíveis para 
microcomputadores. Outro aspecto importante que deve ser ressaltado é o número reduzido de 
modelos desenvolvidos originalmente para simulação de bacias urbanizadas. 

ABSTRACT --- This paper aims to survey and analyze, within the available technical literature, the 
main characteristics and applications of models that deal with non-point water pollution. With this 
work it is intended to contribute to increasing the degree of knowledge of these tools in planning 
and managing land-use in watersheds, in view of rational use and conservation of water resources. 
From this analysis we can see that most of the current models have been developed in America. As 
a rule, they are based on physical processes, require huge amounts of data and some effort in terms 
of training of qualified personnel and are available for microcomputers. Another important aspect 
that should be highlighted is the limited number of models originally developed for simulation of 
urban watersheds. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os processos de ocupação de uma determinada área, quer seja para uso urbano, agrícola ou 

outro qualquer, provoca alterações no ciclo hidrológico, além de mudanças no padrão e na 

variedade das cargas de poluição hídrica difusa, visto que este tipo de poluição depende do uso e da 

ocupação da bacia hidrográfica, das práticas de gerenciamento do solo, das características 

hidrológicas e de topografia, ou seja, de tudo que influi no acúmulo e na lavagem de poluentes 

sobre a superfície do solo. 

Até a primeira metade do século passado, buscou-se a manutenção da qualidade dos recursos 

hídricos pelo desenvolvimento e aplicação de tecnologias focadas tão somente no controle das 

fontes pontuais de poluição. É a partir da década de 1970 que as cargas não-pontuais de poluição 

tornaram-se objeto de estudo, devido à percepção da dificuldade em se manter os recursos hídricos 

em nível de qualidade aceitável apenas controlando as fontes pontuais. Isso provocou mudanças nas 

políticas de controle da poluição da água, nos Estados Unidos e na Europa, voltada para uma 

regulação com foco na qualidade dos corpos receptores. Esse fato foi marcado pela aplicação, em 

diversas bacias hidrográficas nos EUA, do conceito de Total Maximum Daily Loads (TDML), 

preconizado pelo Clean Water Act de 1972; e, posteriormente, da Water Framework Directive, na 

Europa, o que colocou em evidência a necessidade de se considerar todas as fontes de poluição, 

bem como a necessidade de modelagens mais precisas, principalmente das fontes difusas de 

poluição (Loague et al., 2005). 

O crescimento da velocidade computacional e a melhoria das representações matemáticas dos 

processos físicos permitiram o desenvolvimento de inúmeros modelos visando estimar cargas 

difusas de poluição, com diferentes enfoques, limitações e capacidade de predição. Um dos 

primeiros modelos - o Stanford Watershed Model (SWM) - foi desenvolvido no início da década de 

1960 e teve grande importância na introdução do conceito de modelação hidrológica contínua aos 

profissionais de recursos hídricos. Essa ferramenta propunha-se a simular apenas processos 

hidrológicos, como infiltração, umidade do solo, evapotranspiração e o fluxo hidráulico em canais. 

No princípio da década de 1970, o SWM foi expandido e refinado pelo Hydrocomp Simulation 

Program (HSP), o qual incluiu a simulação de cargas de origem difusa e da qualidade da água. No 

final dos anos 70, foi criado o Hydrological Simulation Program – FORTRAN (HSPF), programa 

de caráter livre, com maior facilidade de utilização em relação ao HSP (Crawford, 2004; Donigian 

Jr., 2006). 

Os modelos hidrológicos de poluição difusa dividem-se em empíricos, conceituais (semi-

empíricos) e físicos. Modelos empíricos usam dados monitorados em parcelas experimentais para 

construir, empiricamente, relações entre os parâmetros hidrológicos e os processos considerados 
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mais importantes. São os modelos “caixa-preta”, pois tratam o sistema como unidade, não 

considerando o funcionamento interno dos processos, tampouco suas inter-relações. Os modelos 

conceituais recorrem a concepções teóricas para caracterização e interpretação dos fenômenos. São 

modelos que combinam geralmente algoritmos de simulação empíricos e de base física. Já os 

modelos físicos descrevem os processos baseando-se em leis físicas, químicas e biológicas. Esses 

modelos, conhecidos por “caixa-branca”, consideram os mecanismos internos do processo de 

poluição, e são capazes de calcular séries longas no tempo e tem características mais claras de 

distribuição espacial (Arheimer et al., 2003; Shoemaker et al., 2005; Shen et al. 2011).  

Outra sistematização possível dos modelos é a baseada em processos, na qual são 

classificados como genéricos (lumped) ou distribuídos. Os primeiros são modelos que não 

consideram a variabilidade espacial dos processos, das entradas e das características da bacia 

hidrográfica, ou seja, admitem como válida para todo o sistema a média da variável. Os modelos 

distribuídos, por outro lado, consideram a variabilidade espacial das variáveis dentro da bacia 

hidrográfica (Christofoletti, 1999).  

Os modelos hidrológicos também se distinguem por sua complexidade temporal. Viessman 

(1996) dividem os modelos em discretos (enquadram-se nesta categoria os modelos baseados em 

eventos únicos de precipitação) e contínuos. Os primeiros simulam as respostas hidrológicas e a 

produção de cargas difusas com base em incrementos finitos de tempo, enquanto nos segundo os 

processos ocorrem e são modelados do modo contínuo. 

2 OBJETIVOS 

O objetivo deste texto é levantar, dentro da literatura técnica, as principais características e 

aplicações dos modelos que tratam da modelagem das cargas difusas de poluições hídrica, de forma 

a orientar a utilização dessas ferramentas nos processos de planejamento e gestão do uso e ocupação 

do solo em bacias hidrográficas, tendo em vista o uso racional e a preservação dos recursos 

hídricos. 

3 PRINCIPAIS MODELOS HIDROLÓGICOS DE POLUIÇÃO DIFUSA 

A seguir, são apresentadas algumas características dos principais modelos hidrológicos que 

tratam da questão da modelagem de cargas difusas no processo de simulação do escoamento 

superficial e das demais componentes do ciclo hidrológico, levantadas da literatura técnica recente. 

3.1 CREAMS 

O CREAMS (Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems) é um 

modelo físico, de escala de campo (isto é, trabalha com unidades de manejo com tipologia única de 

uso e ocupação, solo relativamente homogêneo e precipitação uniforme) desenvolvido pelo United 
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States Department of Agriculture (USDA) – Agricultural Research Service (ARS). Tem ênfase na 

predição do escoamento superficial, da erosão e do transporte de componentes químicos, visando ao 

manejo de sistemas agrícolas. O CREAMS divide-se em três componentes principais: hidrológico, 

erosão/sedimentação e químico. O componente hidrológico permite estimar o volume do 

escoamento superficial, a vazão de pico, a infiltração, a evapotranspiração, o conteúdo de água no 

solo e a percolação, com base tanto em dados diários, quanto em dados horários de precipitação. O 

componente erosão/sedimentação mantém elementos da Equação Universal de Perda de Solo 

(USLE), incluindo ainda a capacidade de transporte de sedimento pelo escoamento superficial, bem 

como a distribuição do diâmetro das partículas. O componente químico, por sua vez, destina-se à 

modelagem de pesticidas e nutrientes utilizados na agricultura, considerando-se os processos de 

mineralização, nitrificação, desnitrificação, imobilização, volatilização e fixação. O CREAMS é 

capaz de comparar a eficiência relativa de diferentes práticas de manejo agrícola. Os dados de 

entrada requeridos pelo modelo são: séries de precipitação, temperatura mensal do ar, valores de 

radiação solar, dados do solo e da cultura (Yang et al., 2009; Arheimer et al.,2003; Merritt et al., 

2003; Donigian Jr. et al., 1991; Knisel, 1982). 

3.2 GLEAMS 

Posteriormente, foi desenvolvido o modelo GLEAMS (Groundwater Loading Effects of 

Agricultural Management Systems), que é um modelo que utiliza os mesmo componentes 

incorporados no CREAMS, enfatizando, porém, os processos na zona vadosa e o movimento de 

substâncias químicas em direção às águas subterrâneas. Como limitações do CREAMS e do 

GLEAMS apontam-se: o tamanho máximo da área simulada é pequeno; o modelo é limitado quanto 

à manipulação dos dados; não é capaz de simular processos na calha do rio; tem capacidade 

limitada de simulação de acumulação de neve, do degelo e, conseqüentemente, de seu escoamento 

(Kauppi3, 1982 e Knisel4 et al., 1983 apud Yang et al., 2009 e Donigian Jr. et al., 1991). 

3.3 SWMM 

O SWMM (Storm Water Management Model) foi desenvolvido pela USEPA (United States 

Environmental Protection Agency) e é um modelo que relaciona chuva-vazão, usado principalmente 

na simulação da qualidade e quantidade do escoamento superficial em áreas urbanas, com base em 

eventos únicos ou contínuos (longo prazo). O SWMM é segmentado em vários blocos, que podem 

se processados independentemente ou em qualquer seqüência que o usuário queira: Runoff, 

                                                 
3KAUPPI, L. (1982). Testing the Application of CREAMS to Finnish Conditions. In: European and United States 
Case Studies in Application of the CREAMS Model. SVETLOSANOV, V.; KNISEL, W. G. (editores). International 
Institute for Applied Systems Analysis, Luxemburgo. p. 43–47. 
 
4 KNISEL, W. G.; FOSTER, G. R.; LEONARD, R.A. (1983).  ACREAMS: a System for Evaluating Management 
Practices. In: Agricultural Management and Water Quality. SCHALLER, F. W.; BAILEY, G. W. (editores). Iowa State 
University Press, Ames, p. 178–199. 
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Transport, Extran, Storage/Treatment and Statistics Blocks. O modelo pode simular remansos, 

sobrecargas, pressão de fluxo e conexões em curto-circuito em seu bloco Extran. O direcionamento 

do escoamento sub-superficial é realizado no bloco Runoff, o qual possui também diferentes opções 

para simular as cargas de poluente: formulações de acúmulo e lavagem de poluentes; avaliação de 

curvas, que é uma forma especial de análise de regressão, na qual a concentração e/ou cargas são 

relacionadas à vazão e/ou volumes; constantes de concentração e a equação universal da perda de 

solos. A infiltração pode ser simulada através de três métodos: Horton, Green-Ampt e Soil 

Conservation Service. O modelo permite simular dispositivos de tratamento do escoamento 

superficial por meio do bloco Storage/Treatment, utilizando-se equações de remoção e a teoria da 

sedimentação. O bloco Statistics permite realizar análises estatísticas das hidrógrafas, polutogramas 

e dos dados de chuva. Existem alguns blocos adicionais como Rain and Temp, Graph, Combine, 

que permitem, respectivamente, a manipulação das séries de precipitação, evaporação e 

temperatura; a criação de gráficos e manipulação das séries de dados de saída (Donigian Jr. et al., 

1991; Rossmann, 2010). As informações mínimas sobre a área de estudo exigidas como dados de 

entrada pelo modelo são: o grau de impermeabilidade, a declividade, a rugosidade, o 

armazenamento em depressões, e as características de infiltração no grau de detalhamento desejado. 

Os dados de entrada de precipitação podem ser na forma de hietogramas para eventos individuais, 

ou precipitação discretizadas em intervalos horários ou de 15 minutos (ou intervalo de tempo 

arbitrário). Hidrogramas e polutogramas (ou cargas por evento de chuva ou concentrações médias 

do evento) medidos são necessários para calibração e verificação do modelo. Os resultados de 

quantidade simulados pelo SWMM são, geralmente, razoáveis com pequena ou nenhuma 

calibração, enquanto que os resultados de qualidade necessitam de medições locais para assegurar 

predições acertadas. Os métodos de simulação usados no SWMM são extensivamente descritos na 

literatura. A experiência com o modelo mostra que as simulações de quantidade ajustam-se bem aos 

dados medidos ou a outros métodos hidrológicos convencionais como, por exemplo, hidrogramas 

unitários. Já a simulação da qualidade é especialmente fraca na representação fidedigna dos 

processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem na natureza, tornando-o um exercício de 

calibração (Donigian Jr. et al., 1991; Shoemaker et al., 2005). 

3.4 STORM 

O primeiro uso significativo da simulação contínua em hidrologia urbana veio com o STORM 

(Storage, Treatment, Overflow, Runoff Model), desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center 

(HEC) do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. O modelo contém rotinas 

hidrológicas e de qualidade simplificadas, podendo ser usadas para calcular lâminas ou volumes 

horários de escoamento, o derretimento de neve, vazões de tempo seco, sólidos suspensos e 
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sedimentáveis, DBO, coliformes totais, orto-fosfatos e nitrogênio, em bacias de quaisquer tamanho 

(Yang et al., 2009). O STORM é útil aos propósitos de planejamento, especialmente para se avaliar 

a compensação entre o tratamento e o armazenamento como medida de controle da poluição em 

sistemas combinados de esgotos. A simulação do escoamento é realizada por meio do coeficiente de 

escoamento ponderado entre as áreas permeáveis e impermeáveis, considerando o armazenamento 

nas depressões da bacia, ou, alternativamente, pelo método do SCS (Soil Conservation Service). O 

STORM vale-se de dois métodos para o cálculo da acumulação de poluentes: o método dust and 

dirt e o método de acumulação diária de poluentes. O primeiro método assume que todos os 

poluentes estão associados à acumulação de poeira e sujeira nas ruas. Essa opção, melhor aplicável 

à bacia com ocupações predominantemente urbanas, permite ao usuário especificar a acumulação 

em termos de massa/comprimento de sarjeta/dia, para cada uso do solo. Os poluentes são então 

expressos como frações dessa poeira depositada. Já o segundo método, melhor aplicável em bacias 

cujos poluentes são oriundos de outras áreas que não as urbanas, requer somente a taxa média de 

acumulação diária para cada poluente, não sendo necessárias, portanto, as taxas de acumulação de 

poeira e sujeira. As rotinas hidrológicas do STORM são muito simples, o que diminui o número de 

dados de entrada necessários, mas, por outro lado, incorre em uma menor flexibilidade na 

correspondência entre hidrogramas modelados e observados. Quanto às rotinas de qualidade da 

água, o modelo faz uso, com poucas modificações, das rotinas incorporadas no programa original 

do SWMM. Tais rotinas mostram relativa inflexibilidade para correspondência entre polutogramas 

observados e modelados, e foram objeto de atualizações no SWMM e em outros modelos, o que não 

ocorreu como STORM. Outra limitação é o uso de dados horários de precipitação, tornando difícil o 

trabalho com intervalos de tempo menores. A falta de uma versão para microcomputador (há a 

distribuição apenas de seu código fonte, em Fortran IV) também torna seu uso bastante limitado 

(Hydrologic Engineering Center, 1977; Donigian Jr. et al., 1991). 

3.5 ANSWERS 

O Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation (ANSWERS) foi 

desenvolvido em 1982 pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Purdue. É um 

modelo determinístico, orientado a eventos de precipitação (o ANSWERS-2000, uma atualização, 

suporta simulação contínua), capaz de predizer a resposta hidrológica e a erosão em bacias agrícolas 

de grande escala. Por ser um modelo distribuído, requer que a bacia seja subdividida em grids de 

elementos quadráticos. Dentro de cada um desses elementos de área, o modelo simula os processos 

de interceptação, infiltração, armazenamento em superfície, escoamento superficial, drenagem sub-

superficial, erosão, transporte e deposição. A produção de sedimento é dada por equações que 

relacionam a taxa de escoamento e características da bacia como a declividade. Nitrogênio e fósforo 
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são simulados por meio de correlações entre concentração, produção de sedimento e taxa de 

escoamento. Os dados necessários à modelagem compreendem descrição detalhada da topografia da 

bacia, da rede de drenagem, dos solos, dos usos do solo, informação da precipitação e das práticas 

de manejo adotadas. Como limitações do modelo podem-se citar: a necessidade de computadores de 

alto desempenho para simulações de bacias de grandes dimensões, apesar de existir uma versão do 

ANSWERS para computadores pessoais para modelagem de bacias pequenas; a preparação do 

arquivo com os dados de entrada é bastante complexa; não permite simulação do degelo; não 

permite simulação de pesticidas; os parâmetros de qualidade de água modelados limitam-se ao 

nitrogênio e ao fósforo; transformações de fósforo e nitrogênio em outras formas químicas não são 

consideradas na versão original do ANSWERS. Porém, ao ANSWERS-2000 foram incorporadas as 

transformações e interações entre quatro formas de nitrogênio: nitrogênio orgânico estável, 

nitrogênio orgânico ativo, nitrato e amônia (Yang et al., 2009; Bouraoui et al., 2000; Donigian Jr. et 

al., 1991; Beasley et al., 1982). 

3.6 UTM-TOX 

O Unified Transport Model for Toxic Materials (UTM-TOX) foi desenvolvido pelo Oak 

Ridge National Laboratory, atendendo solicitação da USEPA - Office of Pesticides and Toxic 

Substances (Patterson5 et al., 1983 apud Donigian Jr. et al., 1991). O UTM-TOX é um modelo 

múltiplo que combina transporte atmosférico de poluentes, ecologia terrestre e processos 

hidrológicos em um código de computador. O modelo calcula as taxas de fluxo de um componente 

químico, desde sua liberação para atmosfera até sua deposição na bacia, incluindo-se também 

infiltração e o escoamento aos corpos hídricos. É similar ao HSPF em diversos aspectos, como a 

representação dos processos do solo, da superfície e dos canais de drenagem. O UTM-TOX utiliza o 

Wisconsin Hydrologic Transport Model (WHTM), que é uma versão modificada do Stanford 

Watershed Model (SWM), e inclui todos os processos hidrológicos do SWM e simula também o 

movimento de substâncias químicas solúveis, a interceptação dos poluentes por detritos e pela 

vegetação, a erosão, as substâncias adsorvidas no erodido e a degradação dos poluentes no solo. O 

Atmospheric Transport Model (ATM), modelo integrante do UTM-TOX, é um modelo de pluma 

Gaussiano que calcula a dispersão de poluentes emitidos por fontes pontuais ou difusas. O 

Terrestrial Ecology and Hydrology Model (TEHM) do UTM-TOX descreve os fluxos de água entre 

o solo e as plantas, a interceptação, a infiltração, e os escoamentos superficial e de base. 

Os dados de entrada necessários são ventos mensais, precipitações horárias, radiação solar, 

temperaturas diárias máximas e mínimas, características do solo, informação topográfica, 

características dos sedimentos e as propriedades físico-químicas dos poluentes, bem como suas 

                                                 
5
PATTERSON, M. R. et. al. (1983). A User's Manual for UTM-TOX. A Unified Transport Model. Preparado por 

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, para U.S. EPA Office of Toxic Substances, Washington, DC. 
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taxas de transformação. O UTM-TOX tem as seguintes limitações: ignora a interação entre os 

poluentes e o sedimento do leito dos rios; há disparidade entre as resoluções espaciais e temporais 

da porção que modela a dispersão atmosférica dos poluentes (ATM) e a porção que modela os 

processos hidrológicos (WHTM); a complexidade do modelo, que exige relativa perícia por parte 

do usuário; por último, pode-se citar o enfoque do UTM-TOX apenas em pesticidas e em 

substâncias tóxicas (Donigian Jr. et al., 1995; Yang et al., 2009). 

3.7 PRZM 

O Pesticide Root Zone Model (PRZM) foi desenvolvido pelo Environmental Research 

Laboratory da USEPA. O modelo procede à simulação contínua do movimento de pesticidas na 

zona insaturada do solo e na zona de raiz, além da lixiviação às águas subterrâneas. Simula ainda o 

escoamento superficial, erosão, a absorção pelas plantas, lixiviação, o decaimento dos poluentes, 

lavagem e volatilização dos pesticidas. As formulações do componente hidrológico baseiam-se no 

método do número da curva do Soil Conservation Service (SCS), e as equações de erosão baseiam-

se em uma modificação da Equação Universal da Perda de Solo. Os dados metereológicos exigidos 

são registros diários de precipitação, potencial de evaporação e temperatura do ar. Devem ser 

fornecidos também dados relativos ao solo como capacidade de campo, o ponto de murchamento e 

de saturação. Para simular a produção e o transporte de pesticidas são necessários dados adicionais 

como volatilidade dos pesticidas, taxa de degradação, registros diários da velocidade do vento e 

radiação solar. O tipo de solo e o uso e ocupação da área em estudo também são necessários. A 

avaliação com o PRZM tem como saídas: série temporal de massa de pesticida lixiviada e a 

concentração que sai da zona de raiz e adentra o lençol freático. O PRZM é um modelo 

unidimensional, limitado à simulação na direção vertical, não permitindo, conseqüentemente, lidar 

com fluxos laterais. A difusão dos pesticidas devido ao gradiente de água no solo não é considerada. 

O modelo não considera solos fraturados ou estruturados. Outra limitação é a modelagem somente 

de substâncias orgânicas, como pesticidas (Carsel et al., 1984; Donigian Jr. et al., 1991; Yang et al., 

2009). 

3.8 AGNPS 

O Agricultural Nonpoint Source Pollution Model (AGNPS), desenvolvido pelo Agricultural 

Research Service (ARS) do Departamento de Agricultura da EUA (USDA), é um modelo 

distribuído usado para estimar nutrientes e sedimentos presentes no escoamento superficial, e 

comparar os efeitos de diversas práticas de controle de poluição que podem ser incorporadas no 

manejo das bacias (Young6 et al., 1986 apud Yang et al., 2009 e Donigian Jr. et al., 1991). O 

modelo simula a produção de escoamento, de sedimentos e nutrientes em bacias agrícolas, tanto em 

                                                 
6YOUNG, R. A. et al. (1986). Agricultural Nonpoint Source Pollution Model: A Watershed Analysis Tool. 
Agriculture Research Service, U.S. Department of Agriculture, Morris, MN. 
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termos de eventos únicos de precipitação, quanto de modo contínuo. A bacia é discretizada em 

células, e um grupamento de células forma sub-bacias, que podem ser estudadas separadamente. O 

componente hidrológico do AGNPS utiliza-se do método do número da curva do SCS, ou do 

método do hidrograma unitário. Para a simulação de nitrogênio e fósforo, o método usado é o 

mesmo utilizado pelo CREAMS. No modelo, os poluentes são direcionados a partir do topo da 

bacia ao exutório por meio de uma série de passos. Assim, o escoamento e a qualidade da água em 

qualquer ponto da bacia podem ser investigados. Para predizer a erosão o modelo utiliza-se da 

Equação Universal da Perda de Solo Modificada. Os dados requeridos pelo AGNPS são 

categorizados em: dados da bacia e dados da célula. Os primeiros incluem informações que podem 

ser aplicadas em toda a bacia, ou seja, extensão da bacia, número de células da bacia e, se o modelo 

for executado para um evento único de precipitação, a intensidade do evento. Já o segundo tipo de 

dado refere-se a informações relativas às práticas desempenhadas na célula. O modelo fornece 

como saídas: o volume do escoamento e a vazão de pico; a carga de sedimentos, com estimativas da 

erosão nas partes altas da bacia e nos canais; nutrientes, tanto os adsorvidos, quanto os dissolvidos, 

com estimativas das cargas em qualquer ponto da bacia. Como limitações do AGNPS podem-se 

citar a abstração dos pesticidas; a necessidade de testes de campo para o componente de transporte 

de poluentes; o fato de ser um modelo empírico e a não consideração das transformações que 

ocorrem com os nutrientes dentro dos canais de drenagem (Donigian Jr. et al, 1991; Yang et al., 

2009). 

3.9 SWRRB 

O Simulator for Water Resources in Rural Basins (SWRRB) foi desenvolvido pelo USDA e é 

uma modificação do modelo hidrológico CREAMS, com intuito de avaliar, em escala de bacia, os 

processos hidrológicos, o crescimento da plantação, a evapotranspiração, a produção de sedimentos, 

nitrogênio, fósforo e o movimento de pesticidas, por meio de simulação contínua. O modelo é útil 

na predição dos efeitos das diferentes opções de manejo do solo sobre a água, sobre a produção de 

sedimentos e sobre os pesticidas, em bacias sem dados monitorados disponíveis. O SWRRB traz 

incorporados cinco componentes principais: de condições metereológicas, de hidrologia, de 

sedimentação, de nutrientes e de pesticidas. O primeiro permite gerar estocasticamente dados de 

precipitação, temperatura e radiação solar, se indisponíveis. O volume de escoamento superficial é 

simulado por meio do método do número da curva do SCS, em função da umidade existente no 

solo. A produção de sedimento é computada pela Equação Universal de Perda de Solo Modificada e 

os métodos utilizados para predição de nutrientes e pesticidas são semelhantes aos utilizados pelos 

modelos EPIC (Environmental Impact Policy Climate) e CREAMS. Os cálculos de nitrogênio e 

fósforo são realizados por meio de relações entre a concentração dos poluentes, produção de 
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sedimentos e volume de escoamento superficial. São necessários, como dados de entrada, os 

registros de precipitação e radiação solar, informações sobre o tipo de solo, os usos da bacia e taxas 

de aplicação de fertilizantes e pesticidas. Como limitações, o SWRRB apresenta pouca 

documentação de referência na literatura, não considera a acumulação de neve; não realiza 

simulação de pesticidas dentro do corpo receptor e não considera as transformações dos nutrientes e 

pesticidas (Williams et al., 1985; General Sciences Corporation, 1993). 

3.10 SWAT 

O Soil Water and Analysis Tools (SWAT) é um modelo físico desenvolvido pelo USDA no 

início da década de 1990, que opera de modo contínuo, com vistas à previsão dos impactos de longo 

prazo das práticas de manejo agrícola sobre os recursos hídricos e sobre a produção de sedimentos e 

poluentes, em bacias grandes e complexas. O SWAT incorpora características de diversos modelos 

e é uma conseqüência direta dos modelos SWRRB e CREAMS. Por ser um modelo físico, o SWAT 

pode ser usado na modelagem de bacias que não possuem dados de monitoramento disponíveis. A 

discretização espacial dá-se pela divisão da bacia em sub-bacias, e pela subdivisão dessas em 

Unidades de Resposta Hidrológica (HRU), que consistem em parcelas de terreno homogêneos em 

relação à ocupação, ao manejo e características do solo. A simulação hidrológica é dividida em duas 

fases: a fase terrestre do ciclo hidrológico, que controla o quanto de água, sedimento, nutriente e de 

pesticida aporta no canal de drenagem principal em cada sub-bacia; a fase de direcionamento do 

ciclo hidrológico lida com o movimento da água, dos sedimentos, dos nutrientes e dos pesticidas 

pela rede de drenagem até o exutório. A estimativa do escoamento superficial pode ser feita por 

meio de dois métodos: o método do número da curva (CN) e o método de infiltração de Green-

Ampt. A produção de sedimentos é calculada pela Equação Universal de Perda de Solo Modificada; 

e a produção de nutrientes e pesticidas, por meio dos mesmos métodos dos modelos CREAMS e 

GLEAMS, com a inclusão de cálculos de mineralização, decomposição, imobilização, nitrificação, 

desnitrificação e volatilização de amônia. Como limitações do SWAT citam-se: não simula eventos 

de precipitação em intervalos menores que um dia; determina o caminho de um pesticida por vez 

através da rede de drenagem; não permite especificar as áreas de aplicação de fertilizantes; a divisão 

de bacias maiores em unidades de respostas hidrológicas (Hydrologic Response Units – HRU) 

acaba por gerar centenas de arquivos de entrada, que são de difícil manipulação; os parâmetros das 

equações não são obtidos através dos dados utilizados; o modelo apresenta dificuldades na 

simulação do degelo; não simula inundações em termos de eventos específicos; também apresenta 

dificuldades em modelar a erosão de planícies de inundação e erosão devido ao degelo (Yang et al., 

2009; Neitsch et al., 2005; Shoemaker et al., 2005). 
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3.11 SHETRAN 

O sistema SHETRAN foi desenvolvido pelo Water Resources Systems Research Laboratory 

(WRSRL) baseado no SHE (Système Hydrologique Européen), por meio de uma cooperação 

internacional entre grupos da Dinamarca, Reino Unido e França. O SHETRAN é um modelo físico-

distribuído, tridimensional que, por meio de diferenças finitas, simula de modo detalhado no tempo 

e no espaço o escoamento (em superfície e em sub-superfície), o transporte de sedimentos e o 

transporte e reações de poluentes. As simulações são contínuas, com passos de cálculo horários. Os 

principais processos de transporte de solutos que o SHETRAN considera são advecção, dispersão, 

adsorção, absorção. Os processos hidrológicos incluem interceptação da chuva pela vegetação, 

evaporação, transpiração, escoamento superficial, derretimento da neve, armazenamento de 

umidade e o escoamento nas zonas insaturada e saturada do solo. São necessários dados 

fisiográficos da bacia, a distribuição das estações metereológicas na bacia, a rede de drenagem, a 

distribuição dos usos do solo, a distribuição das propriedades dos solos e suas respectivas 

profundidades. É uma poderosa ferramenta para estudo das relações entre precipitação e 

escoamento e os impactos associados às mudanças de uso do solo, porém, por ser um modelo 

relativamente novo, suas limitações precisam ser ainda devidamente discutidas em futuras 

aplicações (Yang et al., 2009). 

3.12 HSPF 

O Hydrological Simulation Program–FORTRAN (HSPF) é um pacote abrangente, 

desenvolvido pela USEPA, que simula, de modo contínuo, as contribuições de sedimentos, 

nutrientes, pesticidas, e coliformes fecais advindas de áreas agrícolas (mas também tem sido usado 

em áreas urbanas), bem como o transporte e o destino desses poluentes na bacia hidrográfica. O 

HSPF é usado para se avaliar as mudanças de uso e ocupação, a operação de reservatórios, as 

alternativas de tratamento das fontes pontuais, os desvios de vazão em sistemas combinados de 

esgoto e os seus efeitos sobre a qualidade da água (Barnwell & Johanson7,1981 apud Yang et al., 

2009; Donigian Jr. et al., 1991). A discretização espacial do modelo é dada pela divisão da bacia em 

sub-bacias homogêneas em termos de uso do solo, de propriedades do solo e de topografia. A 

análise da qualidade do escoamento superficial inclui tanto relações simplificadas (como, por 

exemplo, taxas empíricas de deposição e lavagem de poluentes e constantes de concentração), 

quanto relações detalhadas (como lixiviação, adsorção, atenuação e reações dos nutrientes). Os 

processos de transferência e reação dos componentes químicos incluem hidrólise, oxidação, 

fotólise, biodegradação, volatilização, e sorção. Os processos ecológicos incluem a simulação do 

                                                 
7BARNWELL, T. O.; JOHANSON, R. (1981). HSPF: A Comprehensive Package for Simulation of Watershed 
Hydrology and Water Quality. In: Nonpoint Pollution Control: Tools and Techniques for the Future. Interstate 
Commission on the Potomac River Basin, 1055 First Street, Rockville, MD 20850. 
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oxigênio dissolvido, da demanda bioquímica de oxigênio, de reações de fósforo e nitrogênio, do pH, 

fitoplâncton, zooplâncton e algas bentônicas. O HSPF exige extensa quantidade de dados de 

entrada, como registros contínuos de precipitação, evapotranspiração, temperatura e intensidade 

solar, além de parâmetros de deposição e lavagem de poluentes. As limitações do HSPF são: o 

modelo baseia-se em muitas relações empíricas para representar processos físicos; o fato de o HSPF 

se aproximar de um modelo distribuído ao tratar pequenas sub-bacias tende a aumentar a 

complexidade do modelo e o tempo da simulação; necessita de calibração; sua aplicação requer alto 

nível de habilidade por parte do usuário; o modelo a rios e reservatórios de mistura completa e 

considera escoamento como sendo unidimensional (Yang et al., 2009; Donigian Jr. et al., 1991). 

3.13 L-THIA 

O L-THIA (Long-Term Hydrologic Impact Assessment), desenvolvido pela Universidade de 

Purdue, é um modelo integrado, na forma de extensão, com o Sistema de Informações Geográficas 

Arcview®, que quantifica alterações no escoamento superficial e nas cargas difusas devidas às 

mudanças no uso e ocupação de uma bacia, resultando em avaliações do escoamento superficial e 

da carga difusa. O componente central do L-THIA é o método do Soil Conservation Service (SCS), 

do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Assim, valendo-se das relações empíricas 

precipitação-escoamento superficial, determina-se o efeito das mudanças no uso e ocupação do solo 

nas alterações do volume de escoamento superficial. Para simulações contínuas, o modelo exige 

dados diários de precipitação, por pelo menos trinta anos, porém a simulação pode ser realizada em 

termos de eventos únicos de precipitação. A estimativa das cargas difusas dá-se pelas concentrações 

médias no evento (EMC), as quais resultam na massa de poluente carreada, quando multiplicadas 

pelo volume do escoamento superficial. O L-THIA é baseado em técnicas simples de cálculo, 

visando à superação das limitações encontradas no uso de modelos hidrológicos tradicionais, que 

requerem maior quantidade de dados de entrada, fornecendo aos usuários não especializados uma 

técnica de triagem que os permita determinar se é necessário o uso de modelos mais complexos para 

seu caso específico. Para manter o modelo simples e acessível, foram feitas simplificações no 

método do número da curva: negligencia as nevascas; desconsidera o congelamento do solo, que 

aumenta o escoamento superficial em certos períodos do ano; e não considera as variações na 

condição antecedente de umidade do solo. O L-THIA também não considera o escoamento de base, 

tampouco as perdas por evapotranspiração (Engel, 2005).  

4 APLICAÇÕES DOS MODELOS DE POLUIÇÃO DIFUSA 

Leone et al. (2008) propuseram uma integração entre simulação de caráter físico e simples 

índices de exportação para se avaliar o aporte de fósforo da bacia às águas do lago Vico, na Itália 

central. Para tanto, os autores simularam dois cenários diferentes com o GLEAMS: um com práticas 



 

______________________________________________________________________________________ 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
13 

 

agrícolas convencionais e o outro, sob práticas conservativas e, posteriormente, ajustaram-se os 

resultados simulados dos dois cenários a um modelo de regressão para que se encontrasse a melhor 

relação entre declividade do terreno (considerado o principal fator limitante pelos autores) e 

concentrações de fósforo. Isso permitiu estender os resultados à escala da bacia por meio do modelo 

digital de terreno e de um Sistema de Informações Geográfica. Pôde-se então avaliar a afluência de 

fósforo ao lago. A carga de fósforo produzida anualmente sob cultivo convencional foi de 3183,3 

kg, enquanto que, sob a prática conservativa de cultivo, a bacia gerou anualmente 1154,8 kg de 

fósforo. As concentrações médias simuladas de fósforo no lago foram de 48,1 µg/l, sob a condição 

convencional de cultivo e 22,5 µg/l, sob a prática conservativa, respectivamente, enquanto que a 

concentração monitorada de fósforo foi de 55 µg/l. A validade geral do estudo residiu no 

procedimento de simulação proposto, que combina modelo de base física (GLEAMS) com 

coeficientes de exportação de fósforo, proporcionando aos gestores do solo uma ferramenta com 

maior embasamento quantitativo, já que não se utilizaram dados de tabelas genéricas existentes na 

literatura, mas dados adaptados das simulações produzidas pelo GLEAMS. 

Chang et al. (2008) propuseram correlacionar a massa de poluentes e o volume de escoamento 

superficial em duas áreas industriais, de modo a estabelecer critérios de interceptação do 

escoamento superficial para controle da carga difusa. O SWMM foi usado para simulação da 

qualidade e quantidade de 26 eventos de chuva de um ano hidrológico particular. Os parâmetros do 

modelo foram calibrados e validados com base em cinco eventos monitorados de precipitação. Os 

resultados indicaram que os primeiros 6-8 mm de escoamento superficial incluem mais de 60% da 

carga de poluição difusa. Se a profundidade do escoamento for de 10 mm, conterá 80% da carga 

difusa de poluição. Os autores ainda concluíram que, para interceptar 80% da carga de poluição 

difusa das áreas industriais de Guan-Tian e Yong-Kong, seria necessário coletar lâminas de 7 e 12 

mm do escoamento superficial, respectivamente. 

Huang & Hong (2010) realizaram um estudo em que compararam e avaliaram dois modelos 

(AGNPS e um modelo empírico baseado em SIG) quanto à simulação de nitrogênio e fósforo em 

uma bacia agrícola de 14.700 km², no sudeste da China. As cargas calculadas pelo AGNPS foram 

checadas com base nos valores medidos no exutório da bacia, enquanto que as emissões de 

nitrogênio e fósforo calculadas pelo modelo empírico baseado em SIG forneceram valores 

potenciais fornecidos em termos de sub-bacias, de distritos e de tipo de uso de solo. Ambos os 

modelos apresentaram níveis similares de produção de nitrogênio total. O modelo empírico baseado 

em SIG forneceu bons resultados da distribuição dos nutrientes a partir dos dados de entrada 

disponíveis e permitiu a identificação de áreas críticas de produção de poluição difusa. O AGNPS 

previu com razoabilidade as cargas de nitrogênio no exutório da bacia. Os autores concluíram que o 

modelo empírico baseado em SIG apresenta vantagem em estudos extensivos, como ferramenta de 
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suporte à decisão em projetos preliminares, enquanto o AGNPS é melhor indicado à avaliação 

detalhada das cargas difusas e desenvolvimento de cenários.  

Tuppad et al. (2010) utilizaram o SWAT com objetivo geral de simular práticas de manejo 

agrícola e avaliar seus impactos de longo prazo sobre as cargas de nutrientes e sedimentos, em 

diferentes resoluções espaciais na bacia do rio Bosque no Texas. As melhores práticas de manejo 

incluíram a estabilização das margens de canais, barramento de canais temporários, estruturas de 

recarga, práticas de conservação do solo em lavoura, terraceamento, plantação seguindo as curvas 

de nível, incorporação de esterco, faixas-filtro e reservatórios PL-566 (resultados de um programa 

de controle de cheias americano de 1954), que foram simuladas em áreas da bacia hidrográfica que 

preenchiam critérios específicos de implementação de cada prática de manejo. As práticas de 

manejo foram avaliadas procedendo à modelagem antes e depois da sua implantação, modificando-

se um ou mais parâmetros do canal (cobertura do canal, erodibilidade, coeficiente de Manning), 

número da curva (CN), fator de prática de manutenção, largura das faixas-filtro e parâmetros da 

agricultura (eficiência de mistura, profundidade de mistura). A implementação individual das 

práticas de manejo citadas alcançou reduções significativas nas três escalas espaciais estudadas 

quando comparadas com o cenário da base. A redução em massa de sedimento variou de 3% a 37%, 

enquanto que as reduções de nitrogênio variaram de 1% a 24%. Os autores concluem afirmando que 

tal modelagem permite aos tomadores de decisão identificar a efetividade de diversas práticas de 

manejo, no longo-prazo, em reduzir as cargas de sedimentos ou nutrientes em diversas resoluções 

espaciais, entretanto o monitoramento dessa efetividade é necessário para prover dados de campo e 

para a conseqüente validação do método empregado.  

Pisinaras et al. (2009) empregaram a versão mais recente do Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT2005), acoplado a uma interface de SIG (AVSWATX), na bacia do rio Kosynthos, 

localizada na porção nordeste da Grécia. A bacia hidrográfica de 440 km², com terrenos 

montanhosos, planícies agrícolas e áreas urbanas, foi discretizada em 32 sub-bacias por meio de 

uma rotina de delimitação automatizada. Utilizou-se ainda a abordagem da Unidade de Resposta 

Hidrológica e a bacia foi ainda dividida em 135 unidades. O modelo foi calibrado e validado com 

base em dados contínuos de três estações. O escoamento e a concentração de nutrientes foram 

monitorados em quatro locais, nos principais tributários da bacia, entre novembro de 2003 e 

novembro de 2006. Os resultados da calibração e da validação mostraram boa concordância entre os 

valores observados e modelados. A metodologia empregada no trabalho, segundo os autores, 

provou ser útil na simulação em escala de bacia, sob condições mediterrâneas. Os autores 

afirmaram ainda que o SWAT mostrou-se uma ferramenta flexível e confiável para tomada de 

decisão, principalmente sob a necessidade de harmonização com a diretiva européia da água (Water 

Framework Directive). 
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Mishra et al. (2009) aplicaram o HSPF para simular o escoamento superficial e os poluentes 

difusos associados a sedimentos, em uma pequena bacia hidrográfica com diversos usos de solo 

(agricultura, campos de arbustos, floresta, rochas e pastos) na Índia. Os poluentes considerados 

foram NO3 – N, NH4 – N e P, e suas concentrações no escoamento, medidas no exutório da bacia 

em 15 datas durante a estação das monções (junho a outubro) de 2000 e 2001. Os resultados da 

calibração e validação do modelo revelaram que a tendência sazonal do escoamento e da produção 

de sedimentos e poluentes de origem difusa simulados pelo HSPF tem concordância com os valores 

medidos. Apesar das concentrações de poluentes terem sido, de maneira geral, superestimadas para 

o NO3 – N, e subestimadas para o NH4 – N e P solúvel no mês de junho (quando fertilizantes são 

aplicados nos arrozais), os autores afirmaram que as diferenças na concentração média não foram 

significativamente diferentes para um nível de confiança de 95%. O estudo indicou que o HSPF tem 

a capacidade de predizer a perda máxima de nutrientes, que para bacia estudada, foi de 8,58 kg/ha e 

0,08 kg/ha para o nitrogênio e fósforo, respectivamente. Os autores concluíram que o HSPF pode 

ser usado como ferramenta de simulação de escoamento e de poluição difusa associada a sedimento, 

além de servir de suporte para seleção de alternativas de manejo adequadas, visando o controle de 

poluição de origem difusa. 

Nasr et al. (2007) testaram três modelos de poluição difusa em três bacias irlandesas para 

averiguar qual deles melhor representa as condições desse país para, no futuro, ser usado como 

ferramenta na implementação da diretiva de água européia. Os modelos comparados foram o Soil 

Water and Analysis Tool (SWAT), o Hydrological Simulation Program-FORTRAN (HSPF) e o 

Système Hydrologique Européen TRANsport (SHETRAN)/grid oriented phosphorus component 

(GOPC). Após a calibração dos três modelos, os resultados, tanto do escoamento diário, quanto de 

fósforo total, foram comparados e avaliados. Os autores concluíram que o HSPF forneceu as 

melhores simulações de descarga média diária nas três bacias. Os resultados dos hidrogramas de 

descargas do SWAT e SHETRAN foram aceitáveis, exceto por algumas deficiências ocasionais. A 

fraqueza mais notável do SHETRAN foi a modelagem dos picos e recessões dos hidrogramas. O 

SWAT foi melhor na simulação das cargas diárias de fósforo total nas três bacias estudadas. O 

desempenho da combinação SHETRAN/GOPC para simulação de fósforo total foi, segundo os 

autores, satisfatória, apesar de dificultada pela sua simulação de descarga. Os autores terminam por 

recomendar o SWAT na simulação de cargas de fósforo. 

Pehovaz (2010), pretendendo avaliar a qualidade da água em uma bacia urbana, coletou dados 

quali-quantitativos e realizou modelagem matemática, na parte de montante da bacia do rio do 

Monjolinho, São Carlos/SP. O monitoramento deu-se em quatro campanhas, compreendendo o 

período seco e o chuvoso. Foram obtidos parâmetros físico-químicos, biológicos e de metais, bem 

como as alterações do nível e vazão no rio que afetam as características limnológicas do corpo 



 

______________________________________________________________________________________ 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
16 

 

d’água. Os resultados experimentais foram expressos em termos de concentração e carga especifica 

para se avaliar variações em termos de área de drenagem acumulada e do comprimento do canal de 

drenagem. A modelagem foi realizada por meio do SWMM, que foi calibrado manualmente com 

base em hidrogramas observados de dois eventos de precipitação, em três pontos da bacia. Foi 

simulada a variação com o tempo da concentração de oxigênio dissolvido, fosfato total, sólidos 

totais, DBO e DQO, nos três pontos de controle. Os parâmetros foram validados para verificar-se a 

eficiência do modelo na simulação de polutogramas. O autor encontrou forte correlação entre vazão 

e as cargas das variáveis limnológicas; houve também, de maneira geral, aumento da concentração e 

da carga com o aumento do nível hidrométrico. Quanto à simulação, as faixas de concentrações 

simuladas situaram-se próximas às concentrações observadas, permitindo concluir que o SWMM é 

uma ferramenta útil para a avaliação da qualidade da água. 

Shen (2011) fez um levantamento das tecnologias de modelagem de poluição difusa utilizadas 

atualmente na China. Apontam-se o SWAT, AGNPS e o HSPF como os modelos mais utilizados 

em áreas agrícolas na China. Os modelos foram comparados, discutindo-se suas vantagens e 

desvantagens, tanto em termos de método, quanto dos resultados das simulações efetuadas em 

diversas bacias hidrográficas do país. Os autores, por meio de revisão da literatura, afirmam que o 

SWAT fornece boas predições acerca do escoamento e da produção de sedimento sob as condições 

chinesas. Quanto ao AGNPS, o foco dos estudos ainda é a verificação de sua aplicabilidade, da 

sensibilidade dos parâmetros e dos efeitos das práticas de manejo do solo. Em relação ao HSPF, a 

falta de dados observados é apontada como a maior limitação, já que prejudica a acurácia das 

simulações. O uso direto desses modelos “exóticos”, ou seja, sem a observância das particularidades 

da região, é mencionado como a causa de muitos erros nos estudos de cargas de poluição na China. 

Os autores recomendam que os estudos futuros tenham por objetivos: fortalecer os mecanismos dos 

modelos; melhorar a estrutura dos modelos existentes, para que descrevam o processo de poluição 

de acordo com as condições da China e evitando-se o uso excessivo de parâmetros; construir 

modelos flexíveis para diferentes situações com limitações de dados monitorados; desenvolver 

modelos distribuídos que possam ser aplicados em diversas escala, de modo a descrever as 

heterogeneidades da bacia; e observar a integração dos modelos e outras tecnologias como os 

Sistemas de Informação Geográfica. 

5 CONCLUSÕES 

A Tabela 5.1 a seguir mostra uma síntese das principais características dos treze modelos 

pesquisados, que tratam da simulação de cargas difusas. 

A partir dessas informações, nota-se que quase todos os modelos pesquisados (doze) foram 

desenvolvidos por instituições norte-americanas, apenas o SHETRAN é um desenvolvimento 
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europeu. A maioria deles é aplicada a simulações de bacias hidrográficas (doze) e alguns (nove) 

podem ser utilizados para avaliações de “melhores práticas de manejo” (BMPs, na sigla em Inglês). 

Uma boa parte (onze) também apresenta fundamentos metodológicos baseados em processos 

físicos, os demais são empíricos. Grande parte (cerca de dez) permite a quantificação de processos 

erosivos, pesticidas e nutrientes. 

Ainda com base na Tabela 5.1, nota-se que alguns modelos permitem ao usuário definir os 

poluentes a serem simulados (quatro) e avaliam processos que ocorrem no solo com pesticidas 

(cinco) e nutrientes (quatro). Quanto aos dados necessários e requisitos de pessoal, grande parte 

(onze) exige médio a grande esforço. No que se refere ao tamanho e capacidade dos modelos, todos 

exibem média a alta complexidade. Quase todos os modelos (onze) podem ser processados em 

microcomputadores. 

Em resumo, os modelos pesquisados são ferramentas importantes para modelagem e 

quantificação das cargas de origem difusa. Normalmente, são modelos aplicáveis a simulações de 

bacias hidrográficas; a maior parte desenvolvida nos EUA; via de regra, são fundamentados em 

processo físicos; exigem grande quantidade de dados e certo esforço em termos de formação de 

pessoal qualificado; e estão disponíveis para microcomputadores. 

Por fim, um aspecto importante que deve ser ressaltado é o número reduzido de modelos 

desenvolvidos originalmente para simulação de bacias urbanizadas. Apenas o SWMM e o L-THIA 

apresentam essa característica, os demais são modelos desenvolvidos especificamente para 

simulação de bacias rurais. 
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Tabela 5.1 - Síntese dos principais modelos hidrológicos de poluição difusa 

Tipo de simulação 
Processos no solo 

 
Acrônimo do 

modelo 
Origem Bacia 

Melhores 
práticas 

de 
manejo 

Baseado 
em 

processos 
Contínua Evento 

Erosão Pesticidas Nutrientes 

Permite ao 
usuário 

definir os 
poluentes Pesticidas Nutrientes 

Dados e 
requisitos 

de pessoal¹ 

Complexidade 
do Modelo² 

Disponível 
para micro-
computador 

AGNPS USDA - ARS X X X X X X X X ─ ─ ─ Médio Média X 
CREAMS USDA-ARS ─ X X X X X X X ─ X X Alto Alta X 
GLEAMS USDA - ARS ─ X X X X X X X ─ X X Alto Alta X 

HSPF EPA X X X X X X ─ X X ─ ─ Baixo Média X 
SHETRAN WRSRL X ─ X X ─ ─ ─ ─ ─ X X Alto Alta X 

STORM USACE X X X X ─ ─ ─ X ─ ─ ─ Baixo Média ─ 
SWAT USDA - ARS X X X X ─ X X X ─ ─ ─ Alto Alta X 
SWMM EPA X X X X X X ─ X X ─ ─ Alto Alta X 

ANSWERS 
Purdue 

University 
X ─ ─ X3 X X X X ─ ─ ─ 

Médio/ 
Alto 

Média X 

PRZM EPA X ─ X X ─ X X ─ ─ X ─ Médio Média X 
SWRRB USDA X X X X ─ X X X ─ X X Médio Média/Alta X 

UTM-TOX 
ORNL & 

EPA 
X ─ X X X X ─ ─ X ─ ─ Alto Alta ─ 

L-THIA 
Purdue 

University 
X ─ ─ X X ─ ─ X X ─ ─ Médio Médio X 

¹Requisitos gerais para instalação do modelo, familiarização, requisitos de dados, etc. Deve ser interpretado de maneira geral.  
²Reflexo do tamanho geral e capacidade global do modelo. Modelos complexos podem ser utilizados para simular sistemas simplificados, atendendo-se os requisitos mínimos de dados. 
³Simulação contínua inserida na versão ANSWERS-2000 
 
Fontes: Donigian Jr. et al. (1991); Shoemaker et al. (2005) 
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