


q  Modelo computacional Chemflo. 

q  Programa gratuito. 

q  Simulação em meio não saturado. 



q  Calibração do programa Chemflo com dados 
de uma trincheira de infiltração construída e 
operada por Souza (2002). 



q  Equações do programa: 

λ Richards 

λ Van-genucthen 

q  Criação de uma trincheira conceitual com os 
dados de Souza (2002). 



q  Intensidade média: 23,04 cm/h. 
q  Tempo: 8,42 horas. 
q  Pressão: -300cm. 
q  Parâmetros de fluxo de solo: 

l Camada 
l Parâmetros de fluxo do solo de análises de campo 

l Solo    
[cm] l  θr 

l [cm³/cm³] 
l θs [cm³/

cm³] 
l α   [1/
cm] n Ks [cm/

h] 

1 l 100,0 l 0,053 l 0,37 l 0,035 l 3,17 l 360,0 

2 l 65,0 l 0,0078 l 0,43 l 0,0115 l 1,43 l 3,0 

3 l 535,0 l 0,068 l 0,42 l 0,0088 l 1,5 l 3,0 



q  Realizada por tentativa e erro. 

q  Variação de α e Ks. 

q  Estimadores estatísticos para a validação: 
λ Erro percentual (EQM). 
λ Razão dos desvios (RD). 
λ Coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 
(R). 



q  Parâmetros de fluxo de solo calibrados: 
 
 
 
 
 
 
 
q  Estimadores estatísticos calibrados:  
 

 

l Camada 
l Parâmetros de fluxo do solo calibrados 

l Solo    
[cm] l  θr 

l [cm³/cm³] 
l θs [cm³/

cm³] l α   [1/χµ] n l Ks 
l [cm/hora] 

1 l 100,0 l 0,053 l 0,37 l 0,004 l 3,17 l 50,0 
2 l 65,0 l 0,0078 l 0,43 l 0,43 l 1,43 l 4,5 
3 l 535,0 l 0,068 l 0,42 l 0,41 l 1,5 l 4,5 

Resultado dos Estimadores Estatísticos 
EQM (%) R RD 
±25% > 0,5 < 0,70 
0,07 0,99 0,0006 



q  Gráfico de volume acumulado de saída e de 
precipitação: 



q  Os resultados foram considerados 
satisfatórios. 

 
q  Estavam dentro da faixa aceitável para os 

estimadores estatísticos. 

q  O programa simula bem para eventos com 
precipitações constantes e uniformes. 
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