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PARA ESTUDOS DE EROSÃO E POLUIÇÃO DO SOLO
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Ciro Augusto de Souza Magalhães2
José Maria de Lima3
Marx Leandro Naves Silva3
1. INTRODUÇÃO
Muitos pesquisadores têm utilizado simuladores de chuva em estudos de perdas
de solo, água e nutrientes, formação do encrostamento, infiltração de água e lixiviação
de compostos ou metais em solos. A principal vantagem de sua utilização é o
controle que se pode ter sobre as características da chuva, como diâmetro e
distribuição das gotas, altura e tempo de queda, velocidade terminal, tempo de
duração, intensidade e energia cinética, o que não é possível em condições de
chuvas naturais. Além disso, vários eventos de chuva de diferentes intensidades e
energia cinética podem ser produzidos e reproduzidos a qualquer tempo.
Vários tipos de simuladores têm sido propostos, podendo ser de grande ou
pequeno porte, pressurizados ou não e, alguns, totalmente automatizados. Os
simuladores de grande porte requerem enorme aparato, mão-de-obra e algumas
complicações quanto ao seu abastecimento de água e transporte, tornando-os, muitas
vezes, pouco práticos.
Neste boletim, é apresentado um minissimulador de chuva adaptado do
simulador de chuva tipo Goettingen, introduzido em 1984 no Instituto Agronômico
do Paraná IAPAR, em convênio com a Universidade de Goettingen e Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ, na Alemanha, para estudos
de erosão hídrica em diversos sistemas e manejo do solo (Roth, 1984; Roth et al.,
1985). Aspectos relacionados com a construção do minissimulador de chuva,
caracterização da chuva simulada e o potencial de uso são apresentados.
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2. DESCRIÇÃO DO SIMULADOR
O minissimulador de chuvas é o modelo adotado por Roth (1984) e foi
construído no Laboratório de Conservação do Solo e Água do Departamento de
Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.
2.1. Material necessário
- Barras de metalon para a estrutura do simulador;
- Dois reservatórios em aço inox;
- Agulhas hipodérmicas;
- Materiais hidráulicos (tubos de PVC de ½ polegada; 1 registro do tipo esfera
de ½ polegada; tampões de PVC de ¾ e ½ polegada; adaptadores de PVC
de ½ polegada; mangueira transparente do tipo cristal de ½ polegada; joelhos
de PVC de ½ polegada);
- Chapas em aço galvanizado para construção das miniparcelas de perda de
solo.
2.2. Descrição
O simulador consiste de um reservatório de aço inox de dimensões de 0,88 m
de comprimento, 0,88 m de largura e 0,2 m de altura, montado sobre uma torre de 3
m construída em metal (Figura 1). Essa torre pode ser desmontada na altura de 1,23
m, para facilitar o seu transporte. O fundo desse reservatório apresenta 1849 furos
de 0,5 mm de diâmetro, dispostos em uma malha quadrada, espaçados 1,5 cm um
do outro. Em cada um desses furos, foi inserida uma agulha hipodérmica da marca
Nipro (20 x 5,5), sendo esse o dispositivo responsável pela formação das gotas;
esse é o reservatório formador de gotas. Esse reservatório é interligado a um outro
reservatório de dimensões de 0,60 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,20 m
de altura, com capacidade 72 litros de água, também em aço inox posicionado no
topo da torre, estabelecendo-se um sistema de vasos comunicantes (sistema de
Mariotte).
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Detalhe da comunicação dos reservatórios
(Sistema de Mariotte)
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reservatório formador de gotas.
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FIGURA 1 Descrição da construção e princípio de funcionamento do simulador de chuva.

3. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
O princípio de funcionamento do simulador de chuva é o de vasos
comunicantes (sistema de Mariotte). Para isso, o reservatório posicionado na parte
mais alta da torre deve ser hermeticamente fechado (Figura 1). Na sua parte superior,
há uma abertura por onde se faz o abastecimento de água, devendo estar fechada
por um tampão durante as operações de uso do simulador. Na lateral do reservatório
de abastecimento, há um nível para acompanhamento da quantidade de água. Na
extremidade inferior, tem-se um registro do tipo esfera de ½ polegada e, conectado
a esse, um tubo de PVC de ½ polegada, que abastece o reservatório formador de
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gotas. Durante a formação de chuvas, há necessidade de manutenção de uma carga
de água (altura de água) constante dentro do reservatório formador de gotas. Para
isso, os tubos de PVC que abastecem o reservatório podem ser seccionados em
diferentes tamanhos, de forma que, após sua conexão ao registro, à distância (h) entre
a sua extremidade e o fundo do reservatório corresponda à carga de água desejada.
Definida a carga de água no reservatório formador de gotas, abastece-se
totalmente o reservatório superior, mantendo-se o registro fechado. Em seguida,
após a conexão do respectivo tubo de PVC ao registro, abastece-se o reservatório
formador de gotas, até que a água ultrapasse poucos milímetros da extremidade do
tubo e, imediatamente, abre-se o registro. Estabelece-se, então, o sistema de vasos
comunicantes. Nessa condição, à medida que a água no reservatório formador de
gotas atingir a extremidade do tubo, ocorre à entrada de ar por ele e a reposição de
água, mantendo-se uma carga constante.

4. UTILIZAÇÃO DO SIMULADOR
O simulador de chuva pode ser utilizado em condições de campo e de laboratório.
No primeiro caso, podem ser montadas miniparcelas de perda de solo (0,60 x 0,40 m)
em chapas de aço galvanizado, como aquelas sugeridas e apresentadas na Figura 1, o
que possibilita o estudo de diferentes classes de solo, coberturas vegetais, sistemas de
manejo, entre outros. Nessas condições, poderão ser simuladas chuvas de diferentes
intensidades, a qualquer tempo, e se avaliarem as perdas de solo, água, nutrientes,
transporte de metais pesados ou pesticidas, por meio de sedimentos de erosão.
Em condições laboratoriais, podem ser construídas miniparcelas móveis
(Figura 1) contendo amostras de solo, onde, além da avaliação de perdas de solo, água
e nutrientes em diferentes eventos de chuva, poderão ser também coletadas amostras de
lixiviados, para avaliação do movimento de nutrientes, metais pesados e pesticidas.

5. CARACTERIZAÇÃO DA CHUVA SIMULADA
5.1. Determinação do tamanho da gota
Para determinação do tamanho médio de gotas, obtém-se a massa de 100
gotas, coletadas em um determinado intervalo de tempo. Considerando a densidade

9

da água igual a 1g cm-3, obtém-se o volume médio das gotas. Considerando-se a
gota como uma esfera perfeita, seu diâmetro pode ser obtido pela equação 1; neste
estudo, o valor foi de 2,45 mm. O tamanho das gotas é variável com o tipo e
tamanho da agulha utilizada. Portanto, outros tipos de agulhas podem ser utilizados,
caso se deseje gotas de maior ou menor tamanho. Independentemente da agulha
escolhida, essa deve permitir que a gota se forme gradativamente na sua extremidade
e caia, tendo uma velocidade inicial igual a zero.

V

4
3

R3

(1)

V - volume da gota (cm3)
R - raio da gota (cm)
5.2. Altura de queda
A altura de queda das gotas corresponde à distância entre as extremidades das
agulhas e a superfície do solo, nas parcelas de campo ou em laboratório.
5.3. Tempo de queda e velocidade terminal das gotas
O tempo de queda e a velocidade terminal das gotas (velocidade no momento
do impacto das gotas com a superfície do solo) podem ser estimados pelas equações
2 e 3, propostas por Lima et al. (1993).

T

V

arccos exp Z C

g
C

g C

12

(2)

12

tan T g C

12

T - tempo de queda da gota (s)
Z - altura de queda da gota (m)
C - coeficiente de atrito com o ar (adimensional)
g - aceleração da gravidade (9,81 m s-2)
V - velocidade de impacto das gotas ao tocar a superfície do solo (m s-1)

(3)
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O coeficiente de atrito com o ar (C) pode ser calculado pela equação 4, segundo
Hills (1988), citado por Silva et al. (1995).
C

0,804 0,264D 0,066D 2
1,109D

0,004D 3

(4)

C - coeficiente de atrito com o ar (adimensional)
D - diâmetro da gota (mm)
Na Figura 2, é mostrado o efeito da altura de queda e do diâmetro da gota
na sua velocidade terminal, com base nas equações propostas por Lima et al.
(1993). A velocidade aumenta com o diâmetro da gota e atinge um valor constante
a partir de determinada altura, sendo essa a velocidade terminal. Nas condições
desse simulador, as gotas produzidas (2,45 mm de diâmetro), caindo de uma
altura de 2,26 m, apresentam uma velocidade de impacto com a superfície do
solo de 5,5 m s-1. A altura não foi suficiente para que as gotas, nesse diâmetro,
atingissem a velocidade terminal.

Velocidade terminal, m s-1

9

Diâmetro da gota (mm)
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FIGURA 2 Efeito da altura de queda e do diâmetro na velocidade da gota.
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5.4. Intensidade da chuva simulada
Diferentes intensidades da chuva simulada podem ser obtidas variando a carga
de água (altura da água) no reservatório formador de gotas. Na figura 3, é apresentada
a variação da intensidade da chuva simulada em função da carga de água no
reservatório formador de gotas. A intensidade pode ser medida recolhendo-se um
determinado volume de água em um dado intervalo de tempo (equação 5) em
recipientes com área de recebimento conhecida (pluviômetros) colocados na
superfície do solo na projeção da chuva simulada.

VS
t

I

60

(5)

I - intensidade da chuva (mm h-1)
V - volume de água coletado (l)
S - área da seção do recipiente de coleta (m2)
t - tempo de coleta (minutos)
180
I = -18,87 + 14,50 (h)
R2 = 0,96

Intensidade, mm h-1

160
140
120
100
80
60
40
5

6

7

8

9

10

11

12

Carga de água, cm
FIGURA 3 Variação da intensidade da chuva simulada (I) em função da carga de água (h) no
reservatório formador de gotas.
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5.5. Energia cinética da chuva simulada
A energia cinética da chuva simulada pode ser estimada com base na sua
intensidade, por meio do modelo proposto por Wischmeier & Smith (1958) e
modificado para o Sistema Internacional de Unidades por Foster et al. (1981)
(equação 6). Wagner & Massambani (1988), após um estudo dos padrões de chuva
na região de São Paulo, também propuseram um modelo para estimativa da energia
cinética da chuva em função da sua intensidade (equação 7) que, segundo os autores,
não diferiu significativamente daquele proposto por Wischmeier & Smith (1958).

EC

0,119 0,0873 log I

(6)

EC

0,153 0,0645 log I

(7)

EC energia cinética da chuva (MJ ha-1 mm-1)
I intensidade da chuva (mm h-1)
Quando são conhecidas a velocidade e a massa das gotas de chuva, a energia
cinética pode ser calculada (equação 8), tendo como base o somatório da energia
cinética de todas as gotas que chegam à superfície do solo.

Ec

m.v 2
2

(8)

Ec - energia cinética da gota ao tocar a superfície do solo (J)
m - massa de cada gota (kg)
v - velocidade da gota ao tocar a superfície do solo (m s-1)
Nesse caso, o cálculo da energia cinética pode fornecer resultados mais
confiáveis do que aqueles obtidos por meio dos modelos propostos por Wischmeier
& Smith (1958) e Wagner & Massambani (1988). Esses modelos podem superestimar
a energia cinética, por terem sido obtidos para condições naturais, com o
pressuposto de que a velocidade terminal das gotas foi atingida, o que, na maioria
das vezes, não acontece quando se trabalha com chuva simulada. Na figura 4, são
apresentados os valores de energia cinética estimados por esses modelos e também
calculados para uma chuva simulada com intensidade de 150 mm h-1, durante 5, 8,
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11, 16 e 21 minutos (Ribeiro, 2006). A energia cinética correspondeu a 61% e 64%
daquela estimada pelos modelos de Wischmeier & Smith (1958) e Wagner &
Massambani (1988), respectivamente. Amorim et al. (2001), também trabalhando
com chuva simulada, encontraram que a energia cinética calculada foi, em média,
68% daquela estimada por tais modelos.

Energia cinética da chuva, MJ ha-1

18
16

Energia calculada
Wischmeier & Smith (1958)
Wagner & Massambani (1988)

14
12
10
8
6
4
2
0
5

8

11

16

21

Tempo de duração, min

FIGURA 4 – Energia cinética calculada e estimada pelos modelos propostos por Wischmeier & Smith
(1958) e Wagner & Massambani (1988) para uma chuva simulada com intensidade de 150 mm h-1.
Fonte: Ribeiro (2006).

A seguir, é apresentada uma descrição detalhada dos cálculos da energia cinética
da chuva simulada com base nas características do simulador e da chuva aqui
apresentados, podendo ser extrapolado para diversas situações.
- Com base no volume de cada gota determinado pela equação 1, conforme
descrição no item 5.1, e considerando a densidade da água 1 g cm-3, tem-se a
massa de cada gota. Nesse caso, as agulhas hipodérmicas escolhidas produzem
gotas de 0,0077 g (7,7.10-6 kg).
- A altura de queda é de 2,26 m, medida diretamente no local com uso de uma
trena, desde a extremidade da agulha até a superfície do solo (Figura 1).
- O coeficiente de atrito com o ar (C) é de 0,1820, obtido pela equação 4, em
função do diâmetro das gotas (2,45 mm).
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- O tempo de queda é de 0,72 s, obtido pela equação 2, e a velocidade das
gotas ao tocar a superfície do solo (equação 3) é de 5,5 m s-1. Assim, nesse caso,
não se pode chamar de velocidade terminal, uma vez que, para o diâmetro de gotas
produzidas e a altura de queda, essa não foi atingida (Figura 2).
- Considerando a massa de cada gota e sua velocidade ao tocar a superfície
do solo, encontra-se a energia cinética de cada gota (equação 8).
- Considerando uma chuva de intensidade de 60 mm h-1 (carga de água = 5,4
cm - conforme figura 3) durante 30 minutos e delimitando-se a área de influência do
simulador como sendo a área das miniparcelas (0,40 x 0,6 m), tem-se que:
- 1 mm = 1l m-2, logo:
60 mm = 60 l m-2
60 mm h-1 = 60 l m-2 em 1 hora ou
30 l m-2 em 30 minutos
- Miniparcelas (0,40 m x 0,60 m)
Área = 0,24 m2
- 30 l 1 m2
x 0,24 m2
x = 7,2 l de água que as parcelas receberam durante os 30 minutos
- Volume de água = 7,2 l
- Volume de 1 gota = 7,7.10-6 l
- Nº gotas = Volume total de água Volume de 1 gota
- Nº gotas = 7,2 l 7,7.10-6 l = 9,35.105 gotas
As miniparcelas receberam 9,35.105 gotas em 30 minutos
- Ec gota
- Ec gota

m.v 2
2
7,7.10 6.5,5 2
2

1,16361.10 4 J

- Ec total = Ec gota . nº gotas
= 1,16361.10-4J . 9,35.105
= 108,8 J
- Relacionado com a área das miniparcelas, tem-se que:
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108,8 J
0,24 m2
x
1 m2
x = 453,33 J m-2
453,33 J 1 m2
x 10.000 m2 (1 ha)
x = 4,53.106 J ha-1 = 4,53 MJ ha-1
- Se for estimar a energia cinética da chuva em função de sua intensidade por meio
dos modelos, tem-se que:
Wischmeier & Smith (1958)
- Intensidade = 60 mm h-1
EC 0,119 0,0873 log I
EC = 0,119 + 0,0873log (60)
EC = 0,274 MJ ha-1 mm-1
- Considerando a lâmina no período de 30 minutos = 30 mm, tem-se que:
EC = 0,274 . 30 = 8,22 MJ ha-1
Wagner & Massambani (1988)
- Intensidade = 60 mm h-1
EC 0,153 0,0645 log I
EC = 0,153 + 0,0645log (60)
EC = 0,267 MJ ha-1 mm-1
- Considerando a lâmina no período de 30 minutos = 30 mm, tem-se que:
EC = 0,267 . 30 = 8,01 MJ ha-1
- A energia cinética calculada correspondeu a 55% e 57% daquelas estimadas pelos
modelos propostos por Wischmeier & Smith (1958) e Wagner & Massambani
(1988), respectivamente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O minissimulador de chuva apresentado é de construção prática e de baixo
custo. O equipamento pode ser utilizado com eficiência tanto em condições de
campo quanto de laboratório, para a estimativa de perdas de solo e geração de
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modelos de perdas de solo, água e nutrientes, em estudos de infiltração de água no
solo, encrostamento e também em estudos de contaminação ambiental, como o
transporte de metais pesados e pesticidas, via sedimentos de erosão e por lixiviação.
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