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A consciência de uma planta no meio do 
inverno não está voltada para o verão 

que passou, mas para a primavera que 
vai chegar. A planta não pensa nos dias 
que já foram, mas nos que virão. Se as 

plantas estão certas de que a primavera 
virá, por que nós – seres humanos – 

não acreditamos que um dia seremos 
capazes de atingir tudo o que 

queremos? 
 

Khalil Gibram 



RESUMO 

Na região de Ponta Grossa - PR, a presença de bromélias atmosféricas nos 
cabos da rede de distribuição de energia elétrica e em outros suportes é percebida 
há anos pela população. Grande parte das bromélias encontradas nas linhas de 
distribuição de energia elétrica pertence ao gênero Tillandsia, Bromeliaceae, 
ocorrendo do sul dos Estados Unidos ao norte da Patagônia, na Argentina. O 
objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de modelagem para simular a 
dispersão das sementes de Tillandsia recurvata (L.) L. que possui significativa 
ocorrência no município de Ponta Grossa, considerando o vento como agente 
dispersor. O modelo simula a dispersão de cada semente em uma grade de 8 x 8 km 
na área urbana de Ponta Grossa, usando como dados de entrada parâmetros 
micrometeorológicos, dados locais de vento médio, simulado pelo modelo de 
mesoescala Weather Research and Forecasting (WRF), para o período de 2012 a 
2015, e parâmetros das plantas. No modelo de dispersão, um dos dados de entrada 
principal é a velocidade terminal das sementes. Essa foi medida em um experimento 
realizado com cinquenta sementes de Tillandsia recurvata em laboratório. Obteve-se 
como valor médio de velocidade terminal igual a 0,18 ± 0,03 m/s. Foi adicionada 
aleatoriedade nas simulações da dispersão por meio de um módulo de geração de 
turbulência atmosférica sintética. Médias sazonais e anuais da direção e velocidade 
do vento foram obtidas pelas simulações do WRF para o vento na superfície (10 m) 
para Ponta Grossa. Além disso, foi simulada a precipitação nessa região pelo WRF 
a fim de verificar uma possível influência na quantidade de sementes dispersas. Os 
resultados da dispersão das sementes não identificou uma direção predominante da 
trajetória das sementes das bromélias, porém um espalhamento dessas no entorno 
das redes de distribuição de energia elétrica. Valores acima de 17.000 sementes por 
célula fonte foram verificados em distâncias entre 5 e 15 m, a partir das redes de 
energia. Em distâncias superiores a 100 m foi observado decaimento da quantidade 
de sementes depositadas. As distâncias de dispersão foram analisadas pela curva 
do dispersal kernel e algumas sementes atingiram distâncias de 2 km a partir das 
fontes, provalvemente, devido ao efeito da turbulência atmosférica incorporada. É 
importante ressaltar que este modelo pode ser aplicado para qualquer espécie de 
semente e local, contanto que os parâmetros biológicos e dados meteorológicos da 
região de interesse estejam disponíveis. 

Palavras-chave: Dispersão de sementes. Modelagem numérica. Bromélia. 
Tillandsia recurvata. Ponta Grossa. Vento. Turbulência 
atmosférica.  



ABSTRACT 

In Ponta Grossa - PR region, the presence of atmospheric bromeliads in 
electric power lines and in other supports has been noticed by the local community 
for years. Most of the species encountered in the electric power distribution network 
belongs to the Tillandsia genre, Bromeliaceae, which occurs from the south of the 
United States until the north of the Patagonia - Argentina. Thus, in this research a 
numerical modeling system of dispersal was developed to simulate the movement of 
the Tillandsia recurvata (L.) L. seeds in Ponta Grossa - PR, considering the wind as 
dispersal agent. The model simulates the dispersal of each individual seed in a 8 x 8 
km grid above Ponta Grossa urban area, using as inputs micrometeorological data, 
the local wind data, simulated by the Weather Research Forecasting (WRF) 
mesoscale atmospheric model, for a period ranging from 2012 to 2015, and the 
plants parameters. One of the most important data in the dispersal model is the seed 
terminal velocity. The seed terminal velocity was measured by an experiment with 
fifty seeds of Tillandsia recurvate. The mean value of terminal velocity obtained was 
0, 18 ± 0, 03 m/s. Variability was added to the model simulations through a synthetic 
turbulence generation module. Seasonal and annual wind means were obtained from 
the surface wind data (10 m) simulated by WRF for Ponta Grossa. In addition, the 
local precipitation was simulated by the WRF in order to verify its influence on the 
amount of dispersed seed. The seeds dispersal results did not showed a 
predominant direction of dispersion, but could be identified that there was a seed 
spread around the electric power lines. There were more than 17.000 seeds per 
source cell deposited in distances of 5 to 15 meters from the energy power lines. 
These seeds amount decayed in distances higher than 100 m. Furthermore, the 
dispersal distances were analyzed through the dispersal kernel curves and the 
results showed that some seeds achieved distances of 2 km from the sources, 
probably because of the atmospheric turbulence effect introduced. It is important to 
mention that this model could be applied to any species and local as long as seed’s 
biological and meteorological data for the region of interest are available. 

Keywords: Seed dispersal. Numerical modeling. Bromeliad. Tillandsia recurvata. 
Ponta Grossa. Wind. Atmospheric turbulence.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em muitas cidades do Brasil e do mundo é comum observar bromélias 

atmosféricas fixadas em cabos da rede de distribuição de energia elétrica. Em 1951, 

Reitz (1983) já identificou espécies de bromélias presas às linhas de energia no 

estado de Santa Catarina. Mais recentemente, estas plantas também foram 

observadas em Campo Grande (BRASIL, 2012) e em vários municípios do estado 

do Paraná, como Curitiba e Ponta Grossa (RODRIGUES, 2016). Em outros países 

como México (PUENTE; BASHAN, 1994), Argentina (ABRIL; BUCHER, 2009) e 

Panamá (WESTER; ZOTZ, 2010) a presença de bromélias atmosféricas também foi 

verificada nos cabos de energia elétrica. 

Grande parte das espécies encontradas nas linhas de distribuição de 

energia elétrica pertence à subfamília Tillandsioideae e gênero Tillandsia (BENZING, 

1980), a qual ocorre do sul dos Estados Unidos ao norte da Patagônia, na Argentina 

(CLAVER et al.,1983). Este gênero é formado principalmente por espécies xerófitas, 

ou seja, adaptadas a ambientes secos e são aéreas, as quais não necessitam do 

solo para absorver nutrientes (BENZING, 1980). As espécies Tillandsia spp. também 

possuem adaptações em suas sementes, como plumas, que possibilitam a 

colonização de diferentes ambientes, desde árvores a suportes artificiais (MONTES-

RECINAS et al., 2012). Consequentemente, essas sementes plumosas são 

carregadas a longas distâncias pelo vento e movimento do ar (BENZING, 1980). 

Em países como Estados Unidos e México, algumas espécies de Tillandsia 

spp. foram caracterizadas como pragas devido ao alto nível de infestação em áreas 

urbanas (BARTOLI et al., 1993; ARNY, 1996; MARINA, 2011). Da mesma forma, 

Kremer (2011) identificou que as espécies Tillandsia stricta e Tillandsia recurvata 

possuem vasta ocorrência em centros urbanos brasileiros. 

Na região de Ponta Grossa, a presença de bromélias na rede elétrica e em 

outros suportes é percebida há muitos anos pela população. Áreas públicas como 

praças e parques, e regiões próximas a indústrias possuem as linhas de distribuição 

de energia infestadas por epífitas do gênero Tillandsia. Apesar da ampla 

abrangência geográfica das bromélias e do aumento dos casos de infestação em 

centros urbanos, até o momento, não foram encontrados estudos científicos sobre a 

dispersão de suas sementes até a rede elétrica ou ambiente ao redor dessa. 

Entretanto, o estudo da dispersão de sementes é de extrema importância para 
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investigar a persistência de uma espécie em um ambiente, para verificar as chances 

de predação nas proximidades de adultos da mesma espécie, entender a 

germinação das sementes e para a compreensão do mecanismo utilizado por 

plantas invasoras para colonizar novos lugares (DEMINICS et al., 2009). 

Nesse contexto, a presente pesquisa simulará numericamente a dispersão 

das sementes da bromélia Tillandsia recurvata, visto que é a espécie dominante nos 

cabos da rede elétrica em Ponta Grossa. Para esse fim, foi desenvolvido um modelo 

numérico de dispersão de sementes que considera o vento como principal agente 

dispersor e introduz efeitos de turbulência atmosférica. Esse modelo permite 

identificar as características do deslocamento da espécie em interesse, avaliar seus 

mecanismos de dispersão e prever a evolução do movimento das sementes em 

Ponta Grossa. Pretende-se que o modelo desenvolvido nesta pesquisa também 

possa ser utilizado para sementes de outras espécies e regiões.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

No município de Ponta Grossa, a companhia de energia elétrica local 

(Copel) tem sido questionada pelo órgão público municipal e pela população com 

relação a informações claras sobre a infestação de bromélias nas linhas de 

distribuição de energia. Com a extensa proporção da infestação, a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) solicitou providências da empresa para a eliminação 

das bromélias das redes de energia. 

A infestação de bromélias nos cabos da rede elétrica nos centros urbanos é 

um problema porque cria a imagem de abandono do município, descaso da 

prefeitura ou da companhia de energia elétrica e dificulta ações de manutenção da 

rede elétrica. Além disso, como vem ocorrendo em Ponta Grossa, essas bromélias 

se propagam de forma não controlada e desconhecida para outros suportes 

artificiais além da rede, como postes, muros, antenas, grades, entre outros. 

Dessa forma, uma parceria do Lactec com a Copel vem desenvolvendo o 

projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D 2866-0332/2012) ANEEL com tema 

“Estudo de Tillandsia spp. (Bromeliaceae) nas redes de distribuição de energia 

elétrica”, a fim de investigar os efeitos de bromélias atmosféricas na rede elétrica no 

estado do Paraná, com foco na região de Ponta Grossa. A proposta do projeto foi 

iniciada em 2012, as pesquisas começaram em 2015 e será finalizado em 2018. 
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Nesse projeto estão sendo avaliadas as características dessas plantas e 

suas sementes, as possíveis causas da infestação, as consequências para as redes 

de energia e formas de controlar as bromélias. Apesar de aparentemente não 

prejudicarem a linha de distribuição de energia elétrica, estão sendo realizadas 

pesquisas sobre a relação entre as bromélias, a segurança e a qualidade do 

fornecimento de energia para a região. 

Portanto, o presente estudo é um componente desse projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento e possui a finalidade de entender e reproduzir o processo de 

dispersão das sementes da bromélia Tillandsia recurvata na região de Ponta 

Grossa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um sistema de modelagem 

numérica para simular a dispersão das sementes da bromélia Tillandsia recurvata, 

considerando o vento como agente dispersor e aplicá-lo à região de Ponta Grossa - 

PR, buscando identificar, principalmente, a extensão do deslocamento horizontal e a 

direção predominante da dispersão destas sementes.   

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Medir experimentalmente a velocidade terminal das sementes da bromélia 

Tillandsia recurvata; 

b) Utilizar o modelo Weather Research and Forecasting (WRF) para definir a 

direção predominante do vento médio e simular as condições meteorológicas 

na região de Ponta Grossa – PR entre os anos de 2012 e 2015; 

c) Desenvolver um sistema de modelagem de dispersão das sementes com 

características de modelo balístico, incluindo parâmetros de turbulência 

atmosférica para aplicação de dados da espécie Tillandsia recurvata; 

d) Verificar a distância atingida pelas sementes a partir das redes de energia 

considerada fontes e a distância máxima alcançada; 

e) Empregar critérios para avaliação dos resultados teóricos publicados e 

experimentais obtidos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção são definidos conceitos importantes para a melhor 

compreensão do fenômeno da dispersão de sementes na atmosfera e que 

fundamentam as diversas etapas desta pesquisa. Inicialmente, são detalhadas as 

características da espécie em estudo e os aspectos biológicos e físicos relacionados 

à dispersão de sementes. Posteriormente, são introduzidos os conceitos de Camada 

Limite Atmosférica e turbulência. Em seguida, são expostos os tipos de modelos 

matemáticos existentes para simulação da dispersão de sementes, com destaque 

para o modelo mecanístico WINDISPER. Por fim, será apresentado o modelo 

atmosférico de mesoescala WRF. 

 

3.1 A ESPÉCIE Tillandsia recurvata 

 

A família Bromeliaceae possui 3.160 espécies (ZOTZ, 2013) distribuídas 

entre as subfamílias Pitcairnioideae, Bromelioideae e Tillandsioideae, que são 

encontradas em diversas condições de altitude, temperatura e umidade em latitudes 

tropicais e subtropicais das Américas (WENDT, 1999). Ela é constituída de plantas 

terrestres, rupícolas e epífitas, normalmente herbáceas que variam de plantas de 

pequeno porte até espécies com mais de dez metros de altura (REITZ, 1983). 

O gênero Tillandsia é composto essencialmente por espécies aéreas, 

também chamadas de bromélias atmosféricas (BENZING, 2000), que possuem 

adaptações para colonizar ambientes não muito favoráveis à sobrevivência, como 

rochas nuas, galhos, árvores mortas, postes e estruturas sintéticas, como cabos de 

rede elétrica (MANETTI; DELAPORTE; LAVERDE-JÚNIOR, 2009). Estas espécies 

são epífitas, ou seja, não retiram das estruturas em que se apoiam os nutrientes 

necessários e água (BENZING, 1980). Suas raízes, então, são utilizadas apenas 

para fixação (MANETTI; DELAPORTE; LAVERDE-JÚNIOR, 2009). 

Algumas das adaptações das Tillandsia spp. incluem a redução do tamanho 

da planta e da área foliar e variadas formas na absorção de nutrientes da atmosfera, 

como, por exemplo, a absorção de nutrientes diretamente da chuva (deposição 

úmida), deposição atmosférica seca, através das partículas dispersas pelo vento, a 

decomposição dos detritos orgânicos carregados por folhas e cascas das plantas 

hospedeiras (deposição de detritos) e a fixação de nitrogênio por microorganismos 
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presentes na filosfera. Estes mecanismos sugerem que estas bromélias podem viver 

em todas as espécies de árvores hospedeiras sem uma fonte específica de 

nutrientes ou um hospedeiro vivo (ABRIL; BUCHER, 2009). 

Outra importante adaptação das bromélias atmosféricas é a cobertura de 

tricomas nas folhas, ou seja, escamas que refletem a radiação solar (LÜTTGE1 et 

al., 1986 citado por MONTES-RECINAS et al., 2012) e ajudam a reservar água em 

períodos de neblina (GUEVARA-ESCOBAR et al., 2011). 

Para sobreviver em ambientes de elevadas temperaturas e condições áridas, 

as espécies de Tillandsia, a exemplo da T. recurvata, desenvolveram o Metabolismo 

Ácido das Crassuláceas (CAM), onde as plantas reservam água durante o dia e 

abrem seus estômatos a noite para absorver água e fixar gás carbônico para a 

fotossíntese (ISCAM, 2003). 

A Tillandsia recurvata é uma epífita atmosférica de pequeno porte 

extremamente adaptada a diferentes fatores de estresse que podem incidir sobre 

ela, como intensa radiação solar, falta de água e até escassez de nutrientes (DE 

VASCONCELOS et al., 2013). Essa não é uma espécie endêmica brasileira, visto 

que não ocorre em todos os estados, porém pode ser encontrada, principalmente, 

na costa do país e nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (FORZZA et al., 

2010). 

Essa bromélia possui de 8 a 12 cm de altura, folhas verdes acinzentadas 

com lâmina de 4,3 a 5 cm de comprimento e flores variando de 0,8 cm de 

comprimento (Figura 1). A reprodução da Tillandsia recurvata pode ocorrer de forma 

assexuada, por brotamento do caule, ou sexuada, por meio das numerosas 

sementes plumosas presentes nas cápsulas, as quais são dispersas pelo vento 

(REITZ, 1983; BENZING, 2000). 

 

 

 

 

 

_______________  
 
1 LÜTTGE U.; KLAUKE B.; GRIFITHS H.; SMITH J.A.C.; STIMMEL K.H. Comparative ecophysiology 
of CAM and C3 bromeliads. V. Gas exchange and leaf structure of the C3 bromeliad Pitcairnia 
integrifolia. Plant, Celle Environment, v.9, p. 411–419, 1986. 
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FIGURA 1 - BROMÉLIAS DA ESPÉCIE Tillandsia recurvata FIXADAS EM SUPORTES ARTIFICIAIS 
(ESQUERDA) E UMA TOUCEIRA COLETADA EM CAMPO (DIREITA). 

 
FONTE: PIAZZETTA (2015). 

 

No sul do Brasil as cápsulas da Tillandsia recurvata frutificam entre julho e 

agosto, quando então liberam as sementes plumosas (REITZ, 1983). As sementes 

têm formato fusiforme (Figura 2) e, em geral, 2 a 3 cm de comprimento total. 

Possuem uma cauda plumosa como adaptação morfológica para voar e para se 

fixarem em substratos (BENZING, 2000). Na Figura 2 é possível observar a cápsula 

de uma semente dessa bromélia. 

 
FIGURA 2 - SEMENTE DA BROMÉLIA Tillandsia recurvata VISTA EM MICROSCÓPIO COM 

AMPLIAÇÃO DE 30 VEZES. 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

3.2 DISPERSÃO DE SEMENTES 
 

A dispersão de sementes é definida como o processo onde as sementes são 

movidas para longe da planta mãe, a distâncias seguras da predação e de 
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competição com outras espécies (HOWE; MIRITI, 2004). Esse é um mecanismo que 

as plantas desenvolveram para perpetuar a espécie, além da reprodução, e 

colonizar novos ambientes (WANG; SMITH, 2002). Alguns estudos atribuem à 

dispersão a importância da conservação da biodiversidade (HONNAY et al., 2002; 

HADDAD et al., 2003), uma vez que auxilia a transmitir os genes das espécies, 

melhorar a germinação das sementes e evitar a competição de plantas da mesma 

espécie. 

As espécies de plantas desenvolvem estratégias de dispersão a fim de 

permitir que as sementes sejam disseminadas por vários agentes dispersores e 

obtenham sucesso no espalhamento temporal e espacial (DEMINICS et al., 2009). 

Por exemplo, os frutos da lobeira (Solanum lycocarpum A. St.-Hil) são consumidos 

pelo lobo-guará, que defeca em ambientes abertos e as sementes presentes nesses 

frutos nas fezes do animal podem tanto germinar no local quanto serem 

transportadas por formigas cortadeiras (Atta spp.) até os formigueiros, podendo 

ocorrer o recrutamento de indivíduos de lobeira (PINTO, 1998). Além disso, podem 

ocorrer adaptações morfológicas, como maior número de sementes disponíveis, 

variação temporal na dispersão e nutrição dos frutos para atrair consumidores 

(HOWE; SMALLWOOD, 1982; WANG; SMITH, 2002). 

Entretanto, os movimentos das sementes não são óbvios em alguns casos, 

como as sementes dispersas pela água; por isso, as síndromes de dispersão, 

frequentemente, são associadas a, pelo menos, um agente dispersor e relacionadas 

às características morfológicas das plantas (FERREIRA; BORGHETTI, 2004), como 

mostrado na Tabela 1. Em contrapartida, outros pesquisadores consideram que 

além dos aspectos morfológicos, deve ser avaliada a estrutura do ecossistema em 

que as espécies estão inseridas para a definição do tipo de dispersão (HOWE; 

SMALLWOOD, 1982; TACKENBERG et al., 2003; DEMINICS et al., 2009). Por 

exemplo, segundo Müller-Schneider2 (1986, citado por DEMINICS et al., 2009), 

espécies de gramíneas são dispersas a curtas distâncias por possuírem autocoria 

ou semacoria (movimentos de ramos e galhos da planta mãe causados por forças 

externas); porém, Fischer et al. (1996) afirmam que bovinos dispersam tais espécies 

em grandes quantidades por longas distâncias. 

_______________  
 
2 MÜLLER - SCHNEIDER, P. Verbreitungsbiologie der Blütenpflazen Graubündens. Veröff 
Geobotanischen Instituts ETH - Stiftung Rübel, v. 85, p. 5 - 263, 1986. 
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TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE DISPERSÃO DE SEMENTES DE ACORDO COM AS 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS FRUTOS OU DAS SEMENTES. 

Tipo de 
dispersão Característica morfológica geral Agente dispersor 

Autocoria / 
Balística Diversas. 

Mecanismos da própria planta mãe 
(expulsão pela planta mãe, deposição 

ou movimentos higroscópicos). 

Anemocoria 
Sementes leves, pêlos longos, plumosas, 
aladas, com formato de balão, tamanho 

pequeno. 
Vento. 

Hidrocoria 
Sementes com resistência a afundar, 

tamanho pequeno, contém câmaras de 
retenção de ar no interior, oleosas. 

Água (gotas de chuva, flutuação na 
superfícia da água, correntes de água). 

Zoocoria 
Frutos carnosos, sementes coloridas, 
presença de ganchos, cheiro atrativo, 

material viscoso. 
Animais. 

FONTE: Adaptado de HOWE; SWALLWOOD (1982). 
 

Uma vez que sejam conhecidas as variadas formas de dispersão de uma 

espécie é possível identificar, por exemplo, a dinâmica de espécies invasoras ou de 

uma comunidade. Bonn (2004) propôs um novo tipo de classificação para os modos 

de dispersão segundo o potencial de dispersão entre populações diferentes para 

novos habitats a longas distâncias. Para identificar o tipo de dispersão de uma 

espécie, a autora julgou importante analisar as características das plantas e dos 

frutos, como o tempo e período de dispersão, a altura das plantas, dos frutos e das 

sementes, o número de sementes produzidas, as características morfológicas das 

sementes e alguns parâmetros indicativos. Dessa maneira, as características mais 

importantes para definir a dispersão pelo vento seriam a velocidade terminal das 

sementes e as características das plantas e dos frutos. 

Em muitos estudos, o modo de dispersão anemocórico é atribuído a uma 

espécie devido às características morfológicas apresentadas na Tabela 1. 

Entretanto, apesar dessas adaptações, o deslocamento horizontal das sementes 

não atinge distâncias superiores a 100 metros (TACKENBERG et al., 2003). Esses 

autores citam que o potencial de dispersão pelo vento, que representa a eficácia do 

movimento em atingir maior deslocamento horizontal, não é influenciado apenas 

pela morfologia dos diásporos, mas também pela estabilidade atmosférica, pela 

velocidade terminal e pela altura de onde são liberados. Além disso, uma baixa 

velocidade de queda aumenta a chance de o diásporo ter mais movimentos verticais 

e ser transportado a longas distâncias. 



 
 

22 

3.3 CARACTERÍSTICAS DA DISPERSÃO DE SEMENTES PELO VENTO 

 

A dispersão das sementes da bromélia Tillandsia recurvata ocorre, 

principalmente, devido à ação do vento (BENZING, 1980). Características como 

plumas, tamanho pequeno e design estrutural adaptado facilitam o transporte 

aerodinâmico, reduzindo o atrito entre a superfície das sementes e o ar. Além disso, 

a dispersão anemocórica normalmente está associada a espécies pioneiras 

(JANZEN, 1988), ambientes mais secos e/ou sazonais (OLIVEIRA; MOREIRA, 

1992), aos estratos superiores da vegetação (MANTOVANI3, 1993 citado por 

FERREIRA; BORGHETTI, 2004) e ambientes mais abertos (HOWE; SMALLWOOD, 

1982). Por isso, nessa seção são descritas as características da dispersão de 

sementes causada apenas pelo vento. 

Os agentes dispersores definidos a partir da classificação morfológica das 

sementes normalmente causam a dispersão primária, que é o movimento a partir da 

planta mãe em direção à superfície (fase 1 da dispersão). As sementes dispersadas 

localmente criam um modelo espacial que representa a dinâmica da população e da 

comunidade. Por outro lado, o movimento ao longo da superfície do solo para além 

de 100 metros é chamado de dispersão secundária ou de longa distância ou fase 2 

da dispersão (GREENE; JOHNSON, 1997). A dispersão para longas distâncias 

determina fenômenos de larga escala, como por exemplo, o espalhamento de 

plantas invasoras, o surgimento de novas comunidades e a colonização de novos 

habitats (TRAKHTENBROT et al., 2005). 

Estudos mostram que a dispersão secundária anemocórica pode alterar o 

deslocamento horizontal das sementes, resultante da dispersão primária 

(CHAMBERS; MACMAHON, 1994; NATHAN; MULLER-LANDAU, 2000). Oliveira e 

Moreira (1992) observaram que, no Cerrado, a liberação de sementes de alturas 

maiores proporcionou maior tempo de vôo e distâncias superiores de dispersão. 

Nathan et al. (2011) atribuem também o maior deslocamento espacial aos processos 

turbulentos da atmosfera que são responsáveis por levantar as sementes plumosas 

e estender o movimento horizontal. 

_______________  
 
3 MANTOVANI, W. Estrutura e dinâmica da floresta Atlântica na Juréia, Iguape – SP. 126 p.  
Tese (Livre Docência) – Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 1993. 
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Muitos estudos afirmam que a avaliação quantitativa da distância da 

dispersão primária pode ser realizada a partir dos seguintes parâmetros: velocidade 

média do vento local, altura da planta mãe e velocidade terminal das sementes 

(BURROWS, 1973; OKUBO; LEVIN, 1989; FENNER; THOMPSON, 2005; NATHAN 

et al., 2011; TRAKHTENBROT et al., 2013). A velocidade terminal de uma semente 

corresponde à componente vertical da velocidade atingida na queda quando a 

aceleração da gravidade é equilibrada com a força de arrasto (NATHAN et al., 

2011).  

Em contrapartida, a dispersão secundária anemocórica depende, 

principalmente, do efeito da componente vertical da velocidade do vento (HORN et 

al., 2012). Nathan et al. (2002) e Tackenberg et al. (2003) concluíram que a 

dispersão secundária pelo vento depende criticamente da elevação inicial das 

sementes. Apesar de seus estudos serem realizados em ambientes diferentes, os 

autores concordam que é necessário algum tipo de forçante para levantar as 

sementes e deslocá-las, tais como, fontes térmicas ou vórtices turbulentos induzidos 

pelo cisalhamento do vento. 

Assim, um dos resultados da avaliação das duas fases da dispersão de 

sementes é o chamado núcleo de dispersão ou dispersal kernel, que é a 

probabilidade  de uma semente ser transportada a certa distância da fonte, por 

um determinado agente dispersor, como é exemplificado na Figura 3. A área abaixo 

da curva do dispersal kernel à direita de um limite pré-definido fornece a 

probabilidade de uma semente alcançar uma distância maior ou igual à da fase 1 da 

dispersão (NATHAN et al., 2008). A Figura 3 apresenta também a cauda da curva de 

dispersão, onde são acumuladas as menores quantidades de sementes após a 

emissão, que consiste nas longas distâncias. A formação dessa cauda no dispersal 

kernel representa a influência, no mínimo, da componente vertical da velocidade do 

vento, possuindo a característica de ser longa e espessa. Por meio do kernel ainda é 

possível avaliar a frequência de distribuição das distâncias percorridas por todas as 

sementes de uma população relativa a uma espécie (NATHAN et al., 2003). 

Normalmente, o movimento de dispersão pelo vento é avaliado 

unidirecionalmente. Em grande parte dos estudos sobre este assunto, a curva 

possui maior abundância de indivíduos depositados em distâncias próximas à fonte 

(menor que 100 m) e poucos indivíduos em longas distâncias (NATHAN et al., 

2003). 
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FIGURA 3 - IMAGEM ILUSTRATIVA DA FORMA GERAL DO DISPERSAL KERNEL P(X) DA 
DISPERSÃO DE SEMENTES PELO VENTO. 

 
FONTE: Adaptado de NATHAN et al. (2008). 

 

3.4 CAMADA LIMITE ATMOSFÉRICA E TURBULÊNCIA 
 

A Camada Limite Atmosférica (CLA) é a região inferior da Troposfera que se 

desenvolve em torno de 1 a 2 km a partir da superfície terrestre. Essa região é 

diretamente influenciada por fluxos de quantidade de movimento, calor e vapor 

d’água devido à proximidade com o solo e por isso tem espessura variável no 

espaço e tempo (STULL, 1988). Normalmente a CLA é subdividida em Camada de 

Mistura (ou Camada Limite Convectiva), Camada Residual e Camada Limite Estável. 

Acima da CLA tem-se a chamada Atmosfera Livre, a qual não sofre os efeitos de 

microescala devido às interações com a superfície (Figura 4) (STULL, 2006). 
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FIGURA 4 - VARIAÇÃO DIURNA E ESTRUTURA DA CAMADA LIMITE ATMOSFÉRICA. 

 
FONTE: Adaptado de STULL (2006). 

 

Os processos turbulentos ocorrem na CLA e são uma resposta natural à 

instabilidade dinâmica do ar na camada. Eles consistem na superposição de vórtices 

que interagem não linearmente e criam movimentos caóticos em várias escalas 

(STULL, 2006). 

A turbulência na CLA pode ser criada mecanicamente, por meio do 

cisalhamento entre as camadas de ar e a superfície rugosa da Terra ou 

termicamente, devido às trocas de calor entre a superfície e o ar, basicamente 

durante o dia. Após sua formação, a energia cinética turbulenta é transferida entre 

escalas, onde a energia fornecida aos vórtices de maior escala (da ordem de 103 m) 

será dissipada por vórtices menores (da ordem de 10-3 m), como descrito na teoria 

da cascata de energia de Richardson (1920). 

Dentro da Camada de Mistura, nomeia-se a região entre 2 e 200 metros 

acima da superfície como Camada Superficial (CS). Nessa região o arrasto do atrito, 

a condução de calor e a evaporação do solo causam variações na velocidade do 

vento, na temperatura e umidade com altitude (STULL, 2015). 

A partir das condições da CLA, em relação ao arrasto do atrito e ao fluxo de 

calor da superfície, pode ser determinado um parâmetro importante, chamado de 

comprimento de Obukhov (L) (Equação 1). Essa variável possui unidade de 

comprimento e compara a importância entre a turbulência mecânica e a convectiva. 
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O valor positivo de L expressa condições de estabilidade atmosférica dinâmica e 

valor negativo indica instabilidade dinâmica, favorecendo a formação de turbulência 

(KUNDU; COHEN, 2001). 

 

 (1) 

 

onde  é a temperatura potencial virtual,  é a velocidade de arrasto,  é a 

densidade do ar,  é o calor específico do ar à pressão constante,  é a aceleração 

da gravidade,  é o fluxo de calor sensível e  é a constante de von Kàrman, 

normalmente com valor igual a 0,4. 

Além desse parâmetro, a velocidade de arrasto  também é uma variável 

importante em estudos de turbulência e pode ser definida pela Equação 2 (ARYA, 

1999): 

 

 (2) 

 

onde  representa o fluxo vertical turbulento de quantidade de 

movimento, tal que  é a covariância das perturbações das componentes  e  

da velocidade do vento. 

Na condição neutra da estabilidade atmosférica, o perfil médio da velocidade 

do vento dentro da CS é aproximadamente logarítmico (Equação 3). 

 

 (3) 

 

Na Equação 3,  é a velocidade horizontal média do vento variável com a 

altura,  é a altura de medição do vento,  é chamado de plano de deslocamento 

zero e  é o comprimento de rugosidade, sendo os dois últimos parâmetros 

definidos numa escala menor da turbulência, chamada de rugosa.  

Na condição de instabilidade, foi verificado que as duas variáveis mais 

importantes que controlam a turbulência na camada limite são  (altura da CLA) e 

, que é a escala de velocidade da turbulência convectiva (DEGRAZIA et al., 1992). 



 
 

27 

Essa possui valores típicos de 2 m/s e pode ser parametrizada conforme a Equação 

4: 

 

 (4) 

 

onde  é a temperatura do ar. O parâmetro  representa as flutuações da 

velocidade vertical do vento juntamente com o movimento vertical dos vórtices 

turbulentos. 

 

3.5 MODELAGEM DA DISPERSÃO DE SEMENTES PELO VENTO 

 

A modelagem da dispersão de sementes pelo vento é uma excelente 

ferramenta para prever aspectos da dispersão que são complexos de avaliar 

diretamente em campo, tal como, a dispersão em longas distâncias (KUPARINEN, 

2006). Diversos tipos de modelos de dispersão de sementes pelo vento já foram 

desenvolvidos. A partir dos modelos mais conhecidos, é possível classificá-los em 

fenomenológicos ou mecanísticos; e de curta ou longa distância. Nesse trabalho o 

modelo concebido possui é mecanístico de curta distância. 

 

3.5.1 Modelos fenomenológicos 

 

Os modelos chamados de fenomenológicos descrevem a distribuição 

assintótica das sementes a partir da fonte (OKUBO; LEVIN, 1989). Normalmente, 

esses são escolhidos porque os aspectos gerais da dispersão espacial das 

sementes, como a distância dispersada, encaixam-se bem em distribuições 

conhecidas como a exponencial negativa, a Gaussiana e a lei da potência inversa 

(LEVIN et al., 2003). Assim, ajustam-se distribuições a uma parte da curva formada 

pelo dispersal kernel, representando parcialmente o movimento das sementes. 

A distribuição exponencial negativa e lei de potência inversa (OKUBO; 

LEVIN, 1989), por exemplo, dependem de constantes  e  que se adequam à curva 

dos dados em análise, e das distâncias atingidas a partir da fonte ( ), obtendo como 

resultado a função densidade de probabilidade da dispersão. Um exemplo da 
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aplicação dessas duas distribuições em um dispersal kernel, apresentado em Okubo 

e Levin (1989), pode ser observado na Figura 5.  

 
FIGURA 5 - CURVAS OBTIDAS NA APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL NEGATIVA 

(ESQUERDA) E DA DISTRIBUIÇÃO DA LEI DE POTÊNCIA INVERSA (DIREITA) EM 
DADOS DE DISPERSÃO DE SEMENTES.  É A DISTÂNCIA DA FONTE, EM 
METROS, E Y REPRESENTA A DENSIDADE DE PROBABILIDADE. 

 
FONTE: Adaptado de OKUBO e LEVIN (1989). 

 

Os dois possuem a vantagem de serem simples, necessitarem de apenas 

dois parâmetros (  e ) e ajustarem-se bem a dados observados. Eles não são 

desenvolvidos a partir das características das plantas ou sementes e, 

consequentemente, não fornecerão dados para extrapolações sobre o movimento ou 

para previsões (OKUBO; LEVIN, 1989).  

Okubo e Levin (1989) desenvolveram um modelo fenomenológico baseado 

na teoria da pluma Gaussiana (Figura 6-a) o qual considera que as sementes se 

distribuem horizontal e verticalmente sob a influência dos processos de difusão e 

advecção, assim como na dispersão de poluentes. Entretanto, para sementes que 

possuem massa maior que partículas de poluentes, é adicionada a influência da 

velocidade terminal (velocidade de queda) na deposição. A representação desse 

modelo pode ser observada na Figura 6-b. 

Segundo esses autores, os modelos de advecção e difusão são atrativos 

porque eles incorporam mecanismos de múltiplos movimentos individuais aleatórios 

e não apenas descrevem o movimento das sementes. 
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FIGURA 6 - a) REPRESENTAÇÃO DO MODELO DA PLUMA GAUSSIANA NORMALMENTE 
UTILIZADO PARA DISPERSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA; b) 
REPRESENTAÇÃO DO MODELO DA PLUMA GAUSSIANA ADAPTADO PARA A 
DISPERSÃO DE SEMENTES, ONDE  É A ALTURA DA FONTE,  É A 
VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO E DENOTA A VELOCIDADE TERMINAL DAS 
SEMENTES. 

 
FONTE: Adaptado de OKUBO e LEVIN (1989). 

 

3.5.2 Modelos mecanísticos para a dispersão primária 

 

A partir da teoria de Okubo e Levin (1989), foram desenvolvidos os modelos 

mecanísticos de dispersão pelo vento que incluem detalhes da fonte de sementes, 

do movimento de dispersão e dos processos da atmosfera. Nathan et al. (2001) 

consideram que os modelos mecanísticos são mais realistas, uma vez que utilizam 

parâmetros possíveis de serem medidos em campo e incorporam os efeitos de 

aleatoriedade natural. 

O modelo mecanístico pioneiro para dispersão de sementes a curta distância 

pelo vento é chamado de balístico. Esse modelo assume que a velocidade terminal 

é atingida imediatamente após a semente ser liberada da planta mãe e que a 

velocidade de deslocamento horizontal da semente é igual à velocidade média ( ) 

do vento. A Figura 7 representa o movimento das sementes simulado no modelo 

balístico para um período de tempo sob a influência de vento médio estacionário ( ) 

constante e não estacionário, onde  é variável. A não estacionariedade do vento 

desenvolve um kernel mais alongado (Figura 7), porém não é suficiente para levar 

as sementes a maiores distâncias na direção x (NATHAN et al., 2011). 
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FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO DA DISPERSÃO DE SEMENTES A PARTIR DO MODELO 
BALÍSTICO SOB A INFLUÊNCIA DE VENTO MÉDIO ( ) ESTACIONÁRIO (LINHA 
CONTÍNUA) E VENTO MÉDIO ( ) NÃO ESTACIONÁRIO (LINHA TRACEJADA). 

 
FONTE: Adaptado de NATHAN et al. (2011). 

 

O modelo balístico pode ser basicamente descrito pela Equação 6, onde  

é a altura de liberação das sementes,  representa a velocidade terminal da 

semente,  é a velocidade horizontal média do vento,  é o nível do solo e  é a 

distância horizontal que a semente percorre em metros (NATHAN et al., 2011). 

 

 (6) 

 

A velocidade do vento possui as componentes vertical ( ), transversal ( ) e 

horizontal ( ) que por sua vez podem ser caracterizadas na decomposição de 

Reynolds pela escala de vento médio  e  e pelas flutuações turbulentas  e 

. Normalmente, o perfil logarítmico é aplicado à variação de  na CLA para a 

condição de neutralidade da estabilidade atmosférica. 

Okubo e Levin (1989) avaliaram dados aplicados a este modelo e 

perceberam que os resultados podem ser estimados com mais segurança para  

maior que 1 m/s. No caso em que  é pequena, a distância de deposição tende a 

aumentar, devido à grande influência que a componente turbulenta  passa a ter no 

movimento da semente. Entretanto, a velocidade terminal de sementes aladas varia 
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em torno de 0,8 m/s (NATHAN et al., 2000) e de sementes plumosas em torno de 

0,4 m/s (HORN et al., 2012) ou inferiores a este valor, por exemplo; e então essas 

interagem significativamente com a turbulência da atmosfera.  

Posteriormente ao modelo balístico, outros modelos numéricos de curta 

distância foram desenvolvidos, mas com características particulares. Sharpe e Fields 

(1982), por exemplo, introduziram a variação vertical do vento a partir do perfil 

logarítmico de  com a superfície; Greene e Johnson (1989) implementaram em 

seu modelo o perfil do vento variável de acordo com a distribuição lognormal, 

introduziram o desvio padrão da velocidade terminal e a componente vertical da 

velocidade do vento; Andersen (1991) desenvolveu um modelo estocástico de curta 

distância, o qual possui a variação do vento segundo a distribuição de Weibull. 

Nathan et al. (2001) desenvolveram um modelo chamado WINDISPER, o 

qual considera a variação espacial do vento para períodos de um dia, características 

físicas das sementes e da planta mãe. Nesse modelo é utilizada a abordagem 

Lagrangeana para simular o movimento individual das sementes. Os autores fizeram 

um experimento em campo com 96 árvores em uma área de 3.615 m2 e 94 

armadilhas ao redor das árvores para captar as sementes dispersas. Os dados 

obtidos foram então introduzidos no modelo matemático para validação e verificação 

dos resultados. 

A área total da simulação no WINDISPER é representada por uma grade 

quadrada que cobre a área de interesse dividida em células menores de tamanho 

igual a 1 m2. Para cada semente dispersada é calculada a direção e distância 

alcançada por meio de um vetor originário do centro da célula fonte que aponta para 

a célula de deposição. Esse vetor, o qual representa a direção da dispersão, pode 

ser determinado pela direção horizontal predominante do vento médio local. O total 

de sementes liberadas é acumulado e contabilizado nas respectivas células 

receptoras. A componente temporal da dispersão de sementes é incorporada pelas 

condições do vento local para cada período maior ou igual a 1 dia. O modelo não 

considera obstáculos físicos ao movimento das sementes, apenas variáveis da 

teoria de turbulência que se relacionam à rugosidade do terreno (NATHAN et al., 

2001). 

Esse modelo é amplamente citado na literatura devido à sua completude na 

representação da fase 1 da dispersão e por utilizar parâmetros que foram medidos 
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em campo; dessa forma o sistema de modelagem desenvolvido neste projeto adotou 

a teoria do WINDISPER para simular o movimento balístico. 

 

3.5.3 Modelagem da dispersão secundária 

 

O que há na literatura de mais avançado sobre modelagem da dispersão de 

sementes pelo vento são os modelos numéricos para longas distâncias. Segundo 

Nathan et al. (2011), na simulação de longa distância, principalmente de sementes 

leves, é importante avaliar se a flutuação da componente vertical da velocidade do 

vento ( ) é maior que a velocidade terminal da semente, para se verificar o tempo 

de movimento das sementes e se essas sofrem um levantamento vertical, o que 

pode aumentar o deslocamento. 

Schurr et al. (2005) desenvolveram um modelo de dispersão secundária que 

não considera a componente turbulenta do vento local. Esse modelo avalia a fase 2 

da dispersão de acordo com as características das sementes, das condições do 

vento local e simula a interação das sementes com obstáculos durante o movimento. 

Os autores definem que a semente inicia seu movimento horizontal quando a força 

de arrasto do vento é maior do que a força de atrito entre a semente e a superfície. 

Nesse modelo, a velocidade do vento também é definida segundo o perfil 

logarítmico. 

A interação das sementes com obstáculos é simulada de forma explícita, 

onde as sementes possuem formato circular com diâmetro  e os obstáculos 

possuem formato elíptico com semi-eixos de tamanhos  e , respectivamente. Uma 

vez que a semente é interceptada por um obstáculo, tem a direção do seu 

movimento alterada ou é parada. A velocidade do vento, atuante em uma semente 

que se depara com um obstáculo, será projetada tangente à elipse com o ângulo 

entre o centro da semente e a tangente do obstáculo (SCHURR et al., 2005). Na 

Figura 8-a a velocidade do vento tangente ao obstáculo é , onde  é a 

velocidade média do vento e  é o ângulo. Se a semente intercepta o obstáculo, 

mas o ultrapassa, como apresentado na Figura 8-b, o modelo considera esse 

movimento pela direção tangente ao obstáculo e a semente se desloca com a 

velocidade  do vento. 
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FIGURA 8 - REPRESENTAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE SEMENTE E OBSTÁCULO NO MODELO 
DE DISPERSÃO DE SEMENTES DE SCHURR et al. (2005). a) O CENTRO  DE UMA 
SEMENTE CIRCULAR INTERCEPTA UM OBSTÁCULO COM FORMATO ELÍPTICO. O 
VETOR VELOCIDADE DO VENTO ATUANTE NA SEMENTE É A PROJEÇÃO DE  
TANGENTE À ELIPSE; b) A SEMENTE ULTRAPASSA O OBSTÁCULO PELA 
DIREÇÃO TANGENTE À ELIPSE E SE MOVIMENTA COM A VELOCIDADE  DO 
VENTO. 

 
FONTE: Adaptado de SCHURR et al. (2005). 

 

Para um determinado instante , é determinada a posição  das sementes 

em , sendo   o intervalo de tempo definido como apresentado na Equação 7. 

 

 (7) 

 

onde  é a velocidade da semente. Se a semente já está em movimento  é 

igual à velocidade do vento . 

Schurr et al. (2005) recomendam que o modelo descrito acima não seja 

aplicado para longos períodos e número excessivo de sementes, visto que a 

representação explícita dos obstáculos consome bastante tempo computacional. 

Para estes casos, desenvolveram um modelo acoplado, disponível no mesmo 

estudo, que emprega funções de distribuição de probabilidade a fim de simular a 

retenção de sementes em obstáculos e o movimento de sementes entre obstáculos.  

Em outro estudo de dispersão secundária, Horn et al. (2012) desenvolveram 

um modelo de dispersão para longas distâncias (Turbseed), porém este inclui a 

turbulência do vento como a principal forçante para o movimento ocorrer além de 

100 metros. Basicamente, o modelo é composto por três módulos, sendo o primeiro 

relacionado à simulação da turbulência em função da série temporal dos parâmetros 
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atmosféricos, o segundo calcula o transporte das sementes por uma abordagem 

Lagrangeana dentro da CLA e o terceiro adiciona os efeitos da condição do tempo 

ou clima local na liberação das sementes a partir da planta mãe. Estes módulos 

subdividem-se em submódulos (M1 a M7) conforme a necessidade de estimar os 

parâmetros de entrada para calcular a trajetória final das sementes. O Quadro 1 

apresenta os detalhes dos módulos e as variáveis de entrada e saída em cada um. 

 
QUADRO 1 - MÓDULOS CONSTITUINTES DO MODELO DE DISPERSÃO DE SEMENTES 

TURBSEED COM OS PARÂMETROS DE ENTRADA E AS VARIÁVEIS DE SAÍDA. 
 

(continua) 

Módulos Submódulos 
Parâmetros de 

entrada 
Parâmetros de 

saída 

MÓDULO I – 
simulação da 
turbulência 

M1 Modelo de mesoecala – 
importar dados do clima 

Depende do 
modelo 

Valores horários 
para: velocidade 
média do vento a 10 
m; direção do vento; 
velocidade de atrito; 
fluxos de calor da 
superfície a 2 
metros de altura; 
comprimento de 
Obukhov (L) 

M2 Espectro normalizado 

Altura acima do 
solo (z); velocidade 
média do vento em 
z; comprimento de 
Obukhov (L) 

Espectro de 
densidade sobre a 
frequência 
normalizada 

M3 Escala do espectro 

Altura acima do 
solo (z); velocidade 
média do vento em 
z; comprimento de 
Obukhov (L); 
espectro de 
densidade sobre a 
frequência 
normalizada. 

Espectro de 
densidade sobre a 
frequência 

M4 Série temporal turbulenta 
Espectro de 
densidade sobre a 
frequência 

Série temporal 
turbulenta para 
componente vertical 
da velocidade do 
vento ( ) 

MÓDULO II – 
transporte das 
sementes na 
CLA. 

M5 Perfil logarítmico da 
velocidade do vento 

Velocidade de 
arrasto ( ); 
velocidade do vento 
a 10 m 

Perfil médio da 
velocidade do vento 
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QUADRO 1 - MÓDULOS CONSTITUINTES DO MODELO DE DISPERSÃO DE SEMENTES 
TURBSEED COM OS PARÂMETROS DE ENTRADA E AS VARIÁVEIS DE SAÍDA. 

 
(conclusão) 

Módulos  Submódulos Parâmetros de 
entrada 

Parâmetros de 
saída 

MÓDULO III – 
efeito das 
condições 
climáticas 

M6 Probabilidade de lançamento 
das sementes 

Temperatura do ar 
a 2 m de altura Temperatura diária 

- M7 Cálculo das trajetórias 

Perfil médio do 
vento; série 
temporal turbulenta; 
velocidade terminal 
das sementes; 
altura de 
lançamento. 

Trajetórias das 
sementes em uma 
hora 

FONTE: Adaptado de HORN et al. (2012). 
 

Os dados das variáveis atmosféricas podem ser medidos em campo ou 

importados de uma simulação realizada por algum modelo numérico de mesoescala 

(HORN et al., 2012). Além disso, os autores estimam a probabilidade de sementes 

serem retiradas das plantas mãe em função da temperatura diária, a partir do 

período de florescimento.  

O modelo Turbseed apresenta maior complexidade em relação ao modelo 

de Schurr et al. (2005) com relação aos efeitos da turbulência, porém os dois 

modelos têm parâmetros de entrada similares, como o perfil logarítmico do vento e 

uma altura de lançamento. 

Além disso, os diferentes modelos de dispersão de sementes pelo vento que 

vêm sendo desenvolvidos apresentam limitações semelhantes, ou seja, a dificuldade 

em medir os parâmetros de interesse, tanto da planta e das sementes quanto da 

atmosfera, o que pode comprometer a representatividade do fenômeno. 

 

3.6 O MODELO ATMOSFÉRICO WRF 

 

O modelo atmosférico Weather Research and Forecasting (WRF) é um 

modelo de previsão numérica do tempo e de simulação de fenômenos atmosféricos 

de mesoescala. Foi desenvolvido para o uso em previsão do tempo em mesoescala 

e acelerar a transferência de avanços científicos para fins operacionais. As 

simulações atmosféricas podem ser realizadas a partir de dados reais (observados) 
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ou de condições idealizadas numa escala de centenas de metros até milhares de 

quilômetros (SKAMAROCK et al., 2008). 

O WRF foi desenvolvido pela contribuição de várias agências norte 

americanas como o National Center for Atmospheric Research (NCAR), National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Center for Environmental 

Prediction (NCEP), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory, 

entre outras. 

As principais aplicações do WRF incluem a previsão numérica do tempo em 

modo operacional, o desenvolvimento de técnicas de assimilação de dados, a 

investigação da validade de parametrizações físicas, simulação do clima de uma 

região, auxílio na modelagem da qualidade do ar, acoplamento atmosfera-oceano e 

simulações idealizadas de fenômenos (ondas de gravidade, ondas baroclínicas, 

fenômenos de convecção, entre outros) (CARVALHO, 2009). 

As equações que governam a dinâmica da atmosfera são integradas 

numericamente em uma grade de pontos discretos que representa a região de 

interesse. Em cada ponto de grade são calculadas as variáveis meteorológicas para 

um instante de tempo. No modelo, são resolvidas as equações de Euler para fluido 

compressível e não hidrostático, a partir de variáveis conservativas (SKAMAROCK 

et al., 2008). As variáveis de prognóstico (conservativas) são a massa da coluna de 

ar seco, velocidades do vento (  e ), temperatura potencial e altura geopotencial. 

As variáveis não conservativas, tais como temperatura, pressão e densidade são 

determinadas a partir das variáveis de prognóstico (CARVALHO, 2009). 

O modelo utiliza um sistema de coordenadas vertical de pressão hidrostática 

do terreno simbolizada por  e definida pela Equação 8: 

 

 (8) 

 

onde  é a componente hidrostática da pressão e  e  se referem aos valores 

ao longo da superfície e no contorno superior, respectivamente.  varia entre 1, na 

superfície, e 0, no limite superior do domínio do modelo, como pode ser observado 

na Figura 9. Esta coordenada vertical também é nomeada coordenada vertical de 

massa (SKAMAROCK et al., 2008). 
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A grade horizontal utilizada pelo modelo é do tipo Arakawa-C (Figura 10) e a 

integração temporal das equações do modelo usa o método de Runge-Kutta de 

terceira ordem, acoplado a um esquema de integração semi-implícito de segunda 

ordem para as ondas de gravidade e acústicas de alta frequência (WICKER; 

SKAMAROCK, 2002; SKAMAROCK et al., 2008). A discretização horizontal aplica 

um esquema de diferenças finitas que varia de segunda a sexta ordem. 

 
FIGURA 9 - COORDENADA VERTICAL ( ) UTILIZADA NO WRF. 

 
FONTE: SKAMAROCK et al. (2008). 

 

As variáveis de massa, termodinâmicas e químicas (θ) são definidas no 

centro da malha, enquanto as componentes da velocidade do vento ( ) são 

definidas nos limites da malha e interpoladas para o centro (Figura 10). A malha 

vertical também usa malhas intercaladas (SKAMAROCK et al., 2008). 
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FIGURA 10 - GRADES HORIZONTAL (ESQUERDA) E VERTICAL (DIREITA) UTILIZADAS NO WRF, 
ONDE ΔX E ΔY REPRESENTAM OS ESPAÇAMENTOS DE GRADE NAS DIREÇÕES 
X E Y, RESPECTIVAMENTE, E ΔΗ REPRESENTA O ESPAÇAMENTO DE GRADE NA 
DIREÇÃO VERTICAL. 

 
FONTE: SKAMAROCK et al. (2008). 

 

O WRF utiliza algumas parametrizações por meio de funções específicas, 

determinadas empiricamente ou analiticamente, a partir de outros parâmetros que o 

modelo consegue representar, para simular os processos físicos entre a superfície e 

a atmosfera. São parametrizadas seis categorias de processos físicos como a 

microfísica de nuvens, nuvens cumulus, camada limite planetária e camada limite 

superficial, modelo de superfície do solo e radiação de onda longa e curta 

(SKAMAROCK et al., 2008). 

As parametrizações da camada limite planetária (CLP) e da camada limite 

superficial (CS) representam os fluxos verticais em pequena escala devido aos 

transportes turbulentos nessas duas regiões. Os resultados dessas parametrizações 

são de grande importância neste trabalho, visto que daí serão obtidos os parâmetros 

micrometeorológicos de entrada no modelo de dispersão de sementes, como a 

velocidade de atrito ( ), componentes da velocidade do vento ( ), o 

comprimento de rugosidade ( ), entre outros. Para mais detalhes das 

parametrizações utilizadas no WRF pode ser consultado Skamarock et al. (2008). 

O WRF pode empregar como condições iniciais e de fronteira dados de 

modelos de simulação atmosférica global, como o Global Forecast System (GFS) e 

do Projeto Reanalysis (NCEP/NCAR). As condições de contorno são aplicadas às 

linhas e colunas no limite do domínio da grade. Estas são interpoladas pelas 

previsões do modelo global sobre os pontos de grade do domínio e nos sucessivos 

incrementos de tempo de integração até que o WRF comece a gerar sua própria 
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dinâmica da atmosfera. No presente estudo foram utilizados dados do projeto 

Reanalysis. 

O Reanalysis consiste em um projeto de assimilação de dados de campos 

atmosféricos globais desenvolvido pelo NCEP/NCAR iniciado em 1948 até o 

presente. Os dados são coletados de navios, radiossondagens, balões 

meteorológicos, aeronaves e satélites a fim de cobrir o globo todo, desde a 

superfície da Terra até a Estratosfera (KALNAY et al., 1996). Estes dados foram 

interpolados entre observados e simulados numericamente por modelos de 

circulação global. A base de dados é disponibilizada em uma grade global com 2,5o 

x 2,5o de latitude e longitude e 17 níveis de pressão, em ar superior, e em uma 

malha de 1,9o para os dados de superfície (KALNAY et al., 1996). 

Recentemente, Carvalho (2015) avaliou que a vantagem em utilizar estes 

dados consiste no fato de ser acessível a um número elevado de parâmetros (de 

superfície e de altitude), relacionados à dinâmica da atmosfera, formando um 

conjunto de informações dinamicamente consistente, homogêneo e atualizado. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção apresenta uma revisão sobre diversos modelos de dispersão de 

sementes já implementados na literatura para diferentes agentes dispersores. 

Inicialmente são revisados alguns modelos numéricos desenvolvidos para simular a 

dispersão a curta distância que ocorre na ordem de grandeza de 20 a 50 m. 

Posteriormente, são explorados modelos sobre a dispersão de sementes a longas 

distâncias, que são consideradas superiores a 100 m.   

Skarpaas et al. (2004) fizeram dois experimentos (E1 e E2) em campo com 

liberação manual de sementes de Crepis praemorsa (L.) Jousch e um experimento 

(E3) com armadilhas para capturar sementes emitidas a partir da planta mãe. Para o 

E1 foram utilizadas 52 sementes, no E2 liberaram 50 sementes e no E3 utilizaram 

101 plantas. No terceiro experimento os autores notaram que muitas sementes 

mantiveram-se aderidas às folhas das plantas e, consequentemente, não se 

deslocaram para longe da planta mãe, com distância média em torno de 0,70 m. 

Os autores aplicaram quatro modelos empíricos baseados em distribuições 

de probabilidades e dois modelos mecanísticos aos dados observados. 

Primeiramente, foram testados os modelos de potência inversa, exponencial 

negativa, um modelo de mistura (MIX) que engloba os dois primeiros e o modelo 

chamado de 2Dt (t de Student bidimensional) propostos por Bullock e Clark (2000). 

Posteriormente, testaram o modelo mecanístico de Greene e Johnson (1989) (GJ) e 

o WINDISPER de Nathan et al. (2001). Todos os modelos empíricos obtiveram bons 

resultados em relação à distância de dispersão e para algumas partes das curvas do 

dispersal kernel das observações. A exponencial negativa, por exemplo, teve bom 

desempenho na representação da forma da curva observada, contudo subestimou 

distâncias longas; por outro lado, o modelo MIX se mostrou muito flexível e com 

resultados muito próximos dos observados (SKARPAAS et al., 2004).  

Com relação aos modelos mecanísticos, o WINDISPER apresentou melhor 

desempenho para representação do dispersal kernel que o GJ para os experimentos 

E1 e E2. Segundo os autores, a diferença mais significativa entre estes modelos é 

que os parâmetros altura da fonte, velocidade terminal da semente e velocidade 

média do vento são assumidos constantes no modelo GJ, enquanto estes são 

variáveis no WINDISPER. 



 
 

41 

Apesar da boa representatividade dos eventos naturais relacionados à 

dispersão, Nathan et al. (2001) reconhecem que o WINDISPER apresenta 

resultados satisfatórios para a dispersão de curta distância e não é adequado para 

estudos de dispersão de longa distância. Os resultados obtidos por esse modelo 

mostraram que algumas sementes atingiram distâncias superiores a 1 km e outras 

raras sementes chegaram a 216 km. 

Tackenberg et al. (2003) desenvolveram o modelo computacional PAPPUS, 

que simula a trajetória individual de sementes devido à ação do vento e produz a 

distribuição da dispersão por meio das características das espécies. Além dos 

parâmetros que grande parte dos modelos mecanísticos utiliza, como a velocidade 

terminal e altura de lançamento, PAPPUS introduz o efeito da turbulência por meio 

de medições da alta frequência das direções das componentes do vento durante um 

período de tempo e considera os efeitos da topografia na dispersão. Neste estudo os 

autores também desenvolvem um potencial de dispersão pelo vento a partir de 

diferentes condições atmosféricas, de topografia e considerando distâncias limites 

como referência. Esse potencial foi aplicado aos resultados gerados pelo PAPPUS, 

como por exemplo, para uma distância de 1.600 m e uma velocidade terminal de 

sementes menor que 0,4 m/s, observaram que o potencial de dispersão do vento é 

alto; porém este é reduzido para velocidades terminais entre 0,1 m/s e 1,6 m/s e a 

mesma distância. Isso indica que a velocidade terminal tem muita influência na 

medição de dispersão a longas distâncias. Tackenberg et al. (2003) também 

observaram que a turbulência térmica causa mais efeito na dispersão, acima de 100 

m, em sementes que possuem velocidade terminal baixa, que a turbulência 

mecânica.  

Esse modelo também foi comparado ao modelo de Greene e Johnson 

(1989) e ao de Andersen (1991) e os resultados mostraram que, entre estes 

modelos, PAPPUS foi o único capaz de prever a proporção de sementes dispersas 

para além de 100 m (longas distâncias), como observada nos experimentos de 

campo. Os autores concluem que através do PAPPUS e possíveis evoluções, pode-

se avaliar o potencial de dispersão de muitas espécies e assim investigar sua 

dinâmica espacial, principalmente em ambientes fragmentados. 

Trakhtenbrot et al. (2013) investigaram em seu modelo, de forma mais 

avançada que Tackenberg et al. (2003), os efeitos da topografia na dispersão de 

sementes devido à variabilidade gerada no vento. Este modelo combina a 
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abordagem analítica Euleriana para estimar as estatísticas do vento e a abordagem 

Lagrangeana para simular a trajetória das sementes, a partir de uma montanha com 

vegetação. As principais descobertas deste trabalho foram que a distância de 

dispersão é mais longa quando o vento acelera em direção à montanha, do que no 

lado plano após a montanha, quando o vento desacelera. A função cumulativa de 

distribuição mostrou que a distância de dispersão para sementes liberadas do topo 

da montanha é maior que a distância atingida pelas sementes dispersas do vale da 

montanha. Além disso, a dispersão de curta distância seguiu os padrões da 

componente  da velocidade média do vento nas proximidades do local de liberação 

de sementes. Nesse estudo, os resultados também mostraram que, para as 

sementes liberadas de dentro do dossel, tanto a média quando o percentil noventa e 

nove da distância dispersada foram duas vezes mais longas que em um terreno 

plano. Os autores concluem que ignorar os efeitos até mesmo de uma leve 

topografia num modelo de dispersão de sementes pode levar a uma interpretação 

errônea dos resultados (TRAKHTENBROT et al., 2013). 

Kuparinen et al. (2007) compararam três modelos que empregam a 

abordagem estocástica Langrangeana a fim de avaliar a dispersão de partículas 

como esporos, pólen e sementes leves e de partículas pesadas como outras 

sementes, na camada limite atmosférica, num ambiente de floresta. O modelo, 

considerado mais simples, chamado de CML (constant mixed layer model) extrapola 

as estatísticas aplicadas ao vento desde o topo da camada superficial da atmosfera 

(em 100 metros) até a camada de mistura e considera que as componentes 

turbulentas de  e  seguem a distribuição Gaussiana. O modelo GML (Gaussian 

turbulence mixed layer) também normaliza as variáveis de turbulência da camada de 

mistura, porém as parametriza para a altura entre camada superficial da atmosfera e 

o topo da camada limite. O modelo mais sofisticado 1DML (1D non-Gaussian mixed 

layer model) aplica a turbulência apenas à direção vertical, com uma distribuição bi-

Gaussiana, porém considera que os movimentos de subida e descida têm 

velocidades diferentes e são calculados por variáveis distintas. Dessa maneira, é 

possível reproduzir a influência da turbulência mais detalhadamente.  

Após aplicações em diversas espécies e variações nas condições 

atmoféricas, os autores verificaram que a completa descrição da turbulência da 

camada de mistura é relevante apenas para a simulação das partículas leves. 

Concluíram que a velocidade terminal não é um parâmetro de extrema importância 
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para a modelagem da dispersão de partículas muito leves em áreas de floresta. O 

objetivo desse estudo também foi desenvolver um guia para o estudo de dispersão 

de partículas. Assim, o tamanho das partículas, a distância e a escala de tempo na 

qual as partículas são monitoradas foram identificados como os parâmetros mais 

importantes a se mensurar num modelo de dispersão. 

Como já visto neste trabalho, Schurr et al. (2005) apresentaram um modelo 

mecanístico que avalia a dispersão pelo vento para longas distâncias. Contudo, esse 

modelo não considera os efeitos da turbulência na atmosfera e aplica valores pouco 

precisos para  (ao nível de confiança de 50%), o que resultou em valores de 

dispersão simulados inferiores aos observados. Por outro lado, Horn et al. (2012) 

criaram um modelo que calcula a dispersão de sementes por meio da combinação 

da previsão numérica das condições do tempo com a estrutura parametrizada da 

turbulência na microescala das plantas. Os autores concluíram que alguns 

resultados produzidos pelo modelo foram irreais, principalmente nas condições de 

baixa velocidade do vento e intensa radiação (predomínio de turbulência 

convectiva). Também recomendam o uso de modelos de mecânica dos fluidos para 

se obter as condições de turbulência atmosférica e aplicar à dispersão de sementes. 

Os modelos mecanísticos de dispersão de sementes pelo vento são 

superiores aos outros tipos, uma vez que aplicam parâmetros das plantas e das 

condições atmosféricas, e fornecem informações para previsões. Contudo, possuem 

suas limitações de representação da heterogeneidade do ambiente e a maioria não 

reproduz a dispersão que ocorre por mais de 100 m.  Por isso, modelos que 

envolvam a ação de outros agentes dispersores, além do vento, podem representar 

mais fielmente a dispersão a distâncias mais longas do que o comum para a 

dispersão secundária. Alguns destes modelos são conhecidos como de extrema 

longa distância, visto que movimentam sementes por quilômetros e podem ter como 

vetores a água, animais e seres humanos. 

Levey et al. (2008) desenvolveram um modelo explícito para prever a 

dispersão de sementes a longas distâncias ocasionada por pássaros da espécie 

Sialia sialis (pássaro azul). Os autores chegaram a resultados de dispersão acima 

de 150 metros em ambientes homogêneos e heterogêneos. von der Lippe et al. 

(2013) simularam o efeito das correntes de ar criadas pelo movimento de passagem 

de veículos na dispersão secundária de sementes. Os mesmos autores afirmam que 

a turbulência gerada por veículos pode ser importante na disseminação de sementes 
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que estejam próximas à estradas. O núcleo de dispersão das sementes excedeu 45 

m para as duas espécies que possuíam adaptações para vôo (plumas e asas) e 

baixa velocidade terminal, enquanto outras duas espécies mais pesadas e que não 

possuíam tais adaptações atingiram no máximo 30 m. Os resultados mostraram que, 

principalmente para as espécies aladas e plumosas, a distância de dispersão 

atingida, devido ao fluxo de ar do carro, é igual ou maior que a dispersão primária 

natural. Ademais, o movimento das sementes ocorreu na direção do tráfego na 

maior parte dos experimentos. 

De forma semelhante, Wichmann et al. (2009) investigaram a distância de 

dispersão alcançada por sementes grudadas em sapatos de seres humanos. Foram 

realizados dois experimentos, onde o primeiro consistiu em analisar a distância 

atingida pelas sementes fixadas aos sapatos e o segundo avaliou o efeito de 

diferentes tipos de calçados. Os resultados do primeiro experimento foram 

comparados a dados modelados para a dispersão primária pelo vento para duas 

sementes de Brassica spp. Além disso, foi avaliado o potencial de dispersão destas 

sementes a partir da combinação da ação do vento e do ser humano. Os autores 

observaram que a dispersão modelada pelo vento atingiu dois metros de distância 

da planta mãe para grande parte das sementes e que poucas alcançaram mais de 

100 m. Entretanto, o arranjo da dispersão simulada pelo vento com as sementes 

restantes grudadas a sapatos atingiram até 10 km. Os resultados também 

mostraram que as distâncias atingidas por sementes presas a sapatos chegaram a 5 

km e obtiveram, no mínimo, valores, uma ordem de magnitude, maiores que o 

máximo atingido pela modelagem da dispersão pelo vento. 

Wichmann et al. (2009) expõem que existem indicadores, e em alguns 

casos, evidências, de outras formas de dispersão de sementes por meio da ação 

humana, como por carros (von der LIPPE et al., 2013), por barcos (BUCHAN; 

PADILLA, 1999) ou pelo transporte de solo (HODKINSON; THOMPSON, 1997). 

Nathan et al. (2008) complementam os estudos expostos até o momento, 

afirmando que uma espécie pode ter múltiplos vetores de dispersão e que a 

tendência é que os agentes que atuam na dispersão de longa distância não são os 

mesmos que para curta distância, cujo espalhamento das sementes é local. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do sistema de modelagem 

de dispersão de sementes consistiu em vários estágios, tanto para a obtenção de 

dados quanto para a criação do modelo. Dessa maneira, a Figura 11 apresenta um 

resumo das etapas empregadas no processamento, as quais serão detalhadas a 

seguir. 

 
FIGURA 11 - ESTRUTURA SIMPLIFICADA DAS ETAPAS DA METODOLOGIA APLICADA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MODELAGEM DE DISPERÃO DE 
SEMENTES. 

 
 

5.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ponta Grossa está localizado no Segundo Planalto 

Paranaense na região centro-oriental dos Campos Gerais, mais precisamente, na 

latitude 25º 09’ S e longitude 50º 16’ W (Figura 12). Está a uma altitude média de 

975 m, abrangendo uma área de 2.054,732 km2 e possui uma população estimada 

em 341.130 habitantes (IBGE, 2016). 
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FIGURA 12 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA ÁREA URBANA DE PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

O clima de Ponta Grossa é classificado como subtropical úmido 

mesotérmico – Cfb, com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18°C 

(mesotérmico), verões frescos com temperatura média no mês mais quente abaixo 

de 22°C e sem estação seca definida. A temperatura média anual varia de 17°C a 

18°C, com média mínima entre 13°C e 14°C e média máxima entre 24°C e 25°C 

(PONTA GROSSA, 2006). 

Segundo o Plano Diretor Participativo de Ponta Grossa, o regime 

pluviométrico da região é bastante variado, com concentração de precipitação 

máxima nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (chuvas de verão) e período de 

seca nos meses de junho a setembro. Entretanto, com a atuação de diferentes 

massas de ar na região (massa de ar tropical e massa de ar polar) a precipitação 

pode chegar até 1.600 mm por ano. A umidade relativa do ar varia entre 55% no 

verão e até 80% no inverno (PONTA GROSSA, 2006). 

Grande parte dos ventos no município de Ponta Grossa chega da direção 

nordeste, influenciada pela célula de alta pressão do Atlântico Sul, ocorrendo em 

mais da metade dos dias do ano. A velocidade média é de 3,6 m/s (cerca de 13 
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km/h). Os ventos de geadas advêm, entretanto, geralmente, do sudoeste ou do 

noroeste (PONTA GROSSA, 2006). 

A vegetação predominante na região de Ponta Grossa são os Campos 

Gerais, descritos por Maack (1968) como uma zona fitogeográfica natural, com 

campos limpos e matas de galerias ou capões (manchas) isolados de Floresta 

Ombrófila Mista, onde predomina a araucária (Araucaria angustifolia) (PONTA 

GROSSA, 2006). No município também se destaca a presença do Parque Nacional 

dos Campos Gerais e do Parque Estadual de Vila Velha. 

O relevo nos Campos Gerais é bastante contrastante. A região possui um 

limite natural a leste do Segundo Planalto Paranaense chamado de Escarpa 

Devoniana, um degrau topográfico que em vários locais têm topos com altitudes 

máximas cerca de 1.290 m, junto à escarpa, diminuindo para em torno de 850 m nas 

direções oeste e noroeste. A estrutura geológica da região compõe-se de solos 

rasos e arenosos, pouco férteis (PONTA GROSSA, 2006). 

Ponta Grossa é a região onde ocorre a maior infestação de bromélias da 

espécie Tillandsia recurvata nas redes de energia no estado do Paraná 

(RODRIGUES, 2016). No P&D (2866-0332/2012) ANEEL em desenvolvimento as 

observações em campo com relação à presença das bromélias foram iniciadas em 

2015. Essas permitiram a criação de uma metodologia para obtenção de um índice 

de infestação máximo de bromélias para as redes de distribuição de energia da 

cidade. Esse índice foi empregado nesta pesquisa e é apresentado na Figura 13, a 

qual foi retirada dos relatórios do P&D. Os pontos de aplicação do índice foram 

nomeados aleatoriamente pelas equipes de campo e esses foram mantidos neste 

estudo. 

Como pode ser observado na Figura 13, o máximo valor do índice, entre 70 

e 100%, ocorre no ponto 16 (coloração marrom), que se localiza na porção oeste em 

relação à região urbana de Ponta Grossa (Figura 11). Os pontos de coloração 

vermelha, com índice de infestação entre 50 e 70%, representam o segundo maior 

caso de infestação de bromélias. As infestações com índice de 30 a 50% 

correspondem à cor laranja no mapa e casos mais raros de bromélias nas redes 

encaixam-se no índice de 0 a 10% em verde. É possível observar que as bromélias 

se localizam, principalmente, na porção centro-sul do município. A Figura 14 

apresenta um caso de 100% de infestação de bromélias em redes de energia, que 

corresponde ao ponto 16. 
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FIGURA 13 - ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DE BROMÉLIAS Tillandsia recurvata EM PONTA GROSSA 
CONSIDERANDO O VALOR MÁXIMO DE INFESTAÇÃO NA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. 

 
FONTE: RODRIGUES (2016). 
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FIGURA 14 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INFESTADA DE BROMÉLIAS 
Tillandsia recurvata CONSIDERADA COM ÍNDICE DE INFESTAÇÃO IGUAL A 100%. 

 
FONTE: RODRIGUES (2016). 

 

5.2 DADOS METEOROLÓGICOS E CONFIGURAÇÃO DO MODELO WRF 

 

O modelo atmosférico de mesoescala WRF na versão 3.3, conforme 

apresentado na revisão bibliográfica, foi utilizado para simular as variáveis 

meteorológicas da região de Ponta Grossa. Foram introduzidos no WRF dados 

obtidos do projeto Reanalysis de 6 em 6 horas para o período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2015. Estes dados são disponibilizados no website do NOAA/ESRL 

(National Oceanic and Atmospheric Administration/Earth System Research 

Laboratory) dos Estados Unidos, na seção do NCEP Reanalysis data (KALNAY et 

al., 1996). O site pode ser consultado em NCEP (1994). 

As simulações das variáveis micrometeorológicas foram realizadas em uma 

grade de 160 x 160 km, com espaçamento de grade de 2,5 km, centradas nas 

coordenadas 25,1°S e 50,16°O, as quais especificam um ponto no centro de Ponta 

Grossa.  

Contudo, para geração apenas dos dados de precipitação foi necessário 

aplicar ao modelo WRF um aninhamento de grades. Este processo auxilia no 

aumento da resolução espacial de dados pela solução das equações do modelo em 

grades sucessivas, de resolução crescente. Assim, foram utilizados três domínios 

aninhados, posicionados na mesma coordenada central de Ponta Grossa, sendo o 
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mais externo com 51 por 49 pontos e espaçamento de grade de 120 km. O segundo 

e o terceiro domínio possuem 49 por 49 pontos com intervalo de grade de 40 km e 

51 por 51 pontos com espaçamento de 8 km, respectivamente. Ao se empregar uma 

grade com espaçamento de 8 x 8 km espera-se representar explicitamente os 

processos de precipitação da mesoescala meteorológica que é a menor escala onde 

se desenvolve precipitação representativa quantitativamente. Na vertical foram 

empregados 35 níveis, estando o primeiro a 20 metros da superfície. Os dados 

foram registrados em intervalos de uma hora. 

As parametrizações definidas no WRF foram: WSM6 para microfísica, RRTM 

para radiação de onda longa, Dudhia para radiação de onda curta, PX em camada 

limite superficial, Pleim-Xiu para camada de superfície de solo e ACM2 em camada 

limite atmosférica. Segundo Gilliam e Pleim (2010), os modelos PX, Pleim-Xiu e 

ACM2 são recomendados para simulações extensas (semanas, meses ou anos), 

obtendo maior acurácia na representação de variáveis próximas à superfície. Além 

disso, afirmam que o uso desses esquemas resulta em estruturas precisas de vento 

e temperatura na camada limite convectiva. Os autores também indicam esses 

modelos para simulações de qualidade do ar.  

Para nuvem cumulus, que gera a precipitação, foi utilizada a solução 

explícita no WRF, visto que o espaçamento da grade mais fina foi de 8 km. 

Skamarock et al. (2008) recomendam que se utilize parametrizações para este 

parâmetro quando os espaçamentos de grade forem maiores que 10 km. A 

parametrização Eta Ferrier foi empregada nas grades aninhadas com espaçamento 

de grade de 120 km e 40 km, a qual prevê mudanças em vapor d’água e formas 

condensadas de água como granizo e neve. 

Os dados de topografia e uso do solo foram obtidos do padrão do WRF que 

é o 24-USGS (24 categorias de uso do solo do Serviço Geológico dos Estados 

Unidos) utilizados com detalhamento geográfico de 30 segundos de arco de latitude 

(aproximadamente 900 m). 

Os resultados das simulações tiveram o registro horário para toda a grade. 

Foram obtidos resultados das componentes vertical, horizontal e transversal do 

vento a 10 m de altura devido a interpolações que o WRF faz utilizando a teoria da 

CLA e também resultados das variáveis micrometeorológicas da CLA, de 

temperatura, precipitação, radiação, nebulosidade, entre outros parâmetros.  
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Os resultados do WRF foram lidos pelo pós-processador ARWpost, 

transformando-os para o formato GRIB, que é reconhecida pelo software GraDS. 

Este foi empregado para plotar os campos dos vetores de vento e contornos do 

relevo de Ponta Grossa. 

As simulações para estimativa do vento médio a 10 m de altura foram 

separadas em sazonal e anual. Os resultados para o verão foram obtidos a partir da 

média dos valores de velocidade e direção do vento dos meses dezembro, janeiro e 

fevereiro. Para o outono foram realizadas as médias de março, abril e maio; para o 

inverno selecionou-se os meses de junho, julho e agosto e para a primavera os 

meses de setembro, outubro e novembro. 

 

5.3 PARÂMETROS RELACIONADOS À Tillandsia recurvata 

 

5.3.1 Medição da velocidade terminal das sementes de Tillandsia recurvata 

 

A velocidade terminal média é o parâmetro aerodinâmico de sementes mais 

importante na entrada do sistema de modelagem de dispersão. Pesquisadores já 

mediram esse dado de diferentes maneiras como, por exemplo, por um túnel com 

fluxo de ar ascendente e anemômetro (JOSHI et al., 1993; PEIXOTO, 2012), por 

uma escala métrica em um tubo para medir a velocidade de queda de sementes 

(HALL; WALTER, 2011), por um transportador pneumático e diferença de pressão 

(KARAJ; MÜLLER, 2010), por câmeras de alta velocidade as quais tiram de 15 a 30 

fotos por segundo para seguir o caminho de cada partícula (CAPLAT et al., 2012), 

análise de vídeos (GÓMEZ-NOGUEZ et al., 2017) e equipamentos que utilizam laser 

(ASKEW et al., 1997). 

Recentemente, Chilpa-Galván et al. (2018) mediram esse parâmetro de 

forma semelhante ao empregado nesta pesquisa, utilizando um tubo de dois metros 

e cronometrando o tempo de queda. Visto que a publicação dessa informação 

ocorreu apenas após a conclusão deste estudo, foi necessário realizar um 

experimento em laboratório para a obtenção desse parâmetro.  

Para a medição de , amostras de plantas Tillandsia recurvata foram 

coletadas em diversas árvores no município de Ponta Grossa em 25 de agosto de 

2017. As sementes foram separadas das plantas e conservadas em frascos de 

vidro, em local com temperatura ambiente e sem incidência de luz direta para que 
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não germinassem e não perdessem suas características físicas, como mostrado na 

Figura 15. 

 
FIGURA 15 - FRASCO DE VIDRO COM AMOSTRAS DE SEMENTES DE Tillandsia recurvata 

COLETADAS EM PONTA GROSSA (ESQUERDA) E AMOSTRAS INDIVIDUAIS DAS 
SEMENTES (DIREITA). 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

O experimento da velocidade terminal foi conduzido no laboratório de 

ensaios elétricos do Lactec. Foram utilizados dois tubos de acrílico transparente com 

2 m de comprimento cada e 19 cm de diâmetro interno, unidos por uma conexão de 

plástico, totalizando 4 m de comprimento (Figura 16). Uma amostra de 50 sementes 

foi selecionada aleatoriamente para a medição do tempo individual de queda dentro 

do tubo, similarmente ao realizado por Marchetto et al. (2014) e Chilpa-Galván et al. 

(2018).  

Devido à presença de cargas elétricas na extensão do tubo, que causaram 

atração das sementes para as paredes e, consequentemente, não permitiam a 

queda livre, foram coladas fitas adesivas de alumínio no comprimento e diâmetro do 

tubo de acrílico. Essas fitas foram ligadas entre si e a um fio terra para reduzir as 

cargas elétricas existentes. Dessa maneira, as sementes tiveram seu movimento 

livre do topo do tubo em direção à base e pôde-se medir o tempo de queda.  

Foram realizadas marcações no tubo com fita adesiva vermelha para 

identificar a passagem das sementes pelas posições onde seria medido o tempo de 

queda. A primeira marcação foi realizada em 1,20 m ( ), considerando o sentido de 

baixo para cima do tubo, onde o cronômetro foi iniciado ( ). A segunda 

marcação foi feita em 0,70 m ( ), onde foi anotado o primeiro tempo de passagem 
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das sementes ( ), e a terceira marcação ocorreu em 0,20 m ( ), onde foi registrado 

o segundo tempo de queda ( ) e o cronômetro foi desligado. A montagem do 

experimento pode ser observada na Figura 16. 

As sementes de Tillandsia recurvata foram escolhidas aleatoriamente da 

amostra e foi lançada uma por vez para dentro do tubo ao mesmo tempo em que 

foram registrados os tempos de passagem pelas marcações. Em busca de reduzir 

os erros de medição foram utilizados dois cronômetros funcionando 

simultaneamente e um observador indicando o momento de acioná-los. Os dois 

aparelhos empregados são iguais, possuem precisão de 0,01 s e sistema Android. 

Portanto, para o deslocamento  obteve-se duas séries de tempo  e para 

 resgistrou-se duas séries de tempos  para as 50 sementes.  

Então, a velocidade terminal média de cada semente foi determinada da 

seguinte maneira, com precisão de duas casas decimais: 

a) A partir das observações foi calculada a média entre os tempos medidos nos 

dois cronômetros, resultando em  e ; 

b) Foi realizado o cálculo das respectivas velocidades médias para os tempos  

e   juntamente com os deslocamentos, resultando em   e ; 

c) Finalmente, obteve-se a média entre as velocidades  e , resultando em 

uma série de 50 valores de  que foram introduzidos no modelo de dispersão 

de sementes. 
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FIGURA 16 - EXPERIMENTO MONTADO PARA MEDIÇÃO DA VELOCIDADE TERMINAL DAS 
SEMENTES DE Tillandsia recurvata. O CRONÔMETRO FOI INICIADO NO TEMPO 

, A PRIMEIRA MEDIÇÃO OCORREU EM 0,70 CM (DE BAIXO PARA CIMA) E NO 
TEMPO  E O SEGUNDO REGISTRO OCORREU NO TEMPO  EM 20 CM (DE 
BAIXO PARA CIMA). 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

5.3.1.1 Avaliação estatística dos dados observados de velocidade terminal 

 

Posteriormente à medição das velocidades terminais das sementes da 

Tillandsia recurvata, foi aplicado o teste estatístico do sinal em pares combinados 

aos resultados observados. Esse é um teste não paramétrico, uma vez que não 

requer que a distribuição dos dados seja normal ou simétrica (HELSEL; HIRSCH, 

2002).  
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O objetivo de usar esse teste foi verificar se as velocidades calculadas para 

os primeiros 50 cm do tubo ( ) pertenciam à mesma população das velocidades 

estimadas para os próximos 50 cm ( ), considerando o sentido de queda das 

sementes. Uma vez que a velocidade terminal é caracterizada por ter seu valor 

constante em diferentes alturas, o teste visava identificar se não havia diferenças 

significativas estatisticamente entre as amostras de velocidades médias na primeira 

e na segunda seção do tubo, respectivamente. 

Nesse teste são calculadas as diferenças ( ) entres os respectivos valores 

da série de velocidades   e  e é avaliado se  é maior ou menor que zero. Caso 

 seja igual à zero, ou seja, , exclui-se esses valores e a amostra de 50 

velocidades é reduzida. Uma vez que  deve-se atribuir o número de vezes que 

a diferença for positiva e  a uma variável chamada de . No caso contrário, 

quando a diferença for negativa e  atribui-se o número de vezes à variável 

 

Helsel e Hirsch (2002) afirmam que, para uma amostra com mais de vinte 

elementos, o teste do sinal pode ser modificado e os dados são considerados como 

se estivessem dispostos de acordo com a distribuição Normal, mesmo se eles não 

seguirem a normalidade. Neste caso, utilizou-se o resultado de  e foram 

calculados os parâmetros da distribuição Normal. 

Dessa forma, calculou-se a média e o desvio padrão dos dados de 

velocidades conforme as Equações 9 e 10, onde  é o tamanho da amostra,  é a 

média e  é o desvio padrão amostral. 

 

 (9) 

 

 (10) 

 
A partir desses parâmetros estimou-se o valor da estatística , segundo a 

Equação 11, que é comparado à tabela da distribuição da Normal para obter o valor 
aproximado do p-valor.  
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 (11) 

 
A hipótese nula ( ) definida para a aplicação do teste do sinal foi que as 

velocidades  são iguais às velocidades , ou seja, as duas séries pertencem à 

mesma população. Baseado no resultado de  foi avaliado se  é rejeitada ou não 

e, consequentemente, se as sementes atingiram ou não a velocidade terminal. 

 

5.3.2 Altura da fonte de sementes de Tillandsia recurvata 

  

As bromélias em estudo estão fixadas nas redes de energia de baixa tensão, 

entre outros substratos artificiais. Assim, a posição e a altura das redes de energia 

de ruas e avenidas foram assumidas como os parâmetros das fontes de sementes. 

Segundo a Norma Técnica Copel (NTC) 841001 (COPEL, 1999), referente aos 

critérios estabelecidos para o Projeto de Redes de Distribuição Urbana, as redes de 

baixa tensão têm altura igual a 5,5 m. Este valor foi considerado no modelo 

numérico como a altura das fontes de sementes. 

 

5.3.3 Número de bromélias por rede 

 

Para se estimar a quantidade de sementes que são lançadas por rede de 

energia fonte foi necessário, primeiramente, determinar um número aproximado de 

bromélias em cada rede e posteriormente o número de cápsulas (que contém as 

sementes) por bromélia, como é apresentado a seguir.  

De acordo com os pesquisadores do Lactec a rede de energia do ponto 16, 

que corresponde à rede da Rua Baltazar Lisboa no bairro Ronda, próximo ao 

depósito da loja Mercado Móveis (Figura 13) é a mais infestada de bromélias na 

cidade de Ponta Grossa atualmente.  

Os dados coletados em campo por estes pesquisadores verificaram que 

essa rede elétrica tem comprimento total igual a 113,5 m dividido em três vãos (entre 

postes) de 34 m, 38 m e 41,5 m, respectivamente. Além disso, foi pesada a massa 
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de dez bromélias de cada vão e a massa total de todas as bromélias retiradas de 

cada vão. A Tabela 2 apresenta o comprimento da rede elétrica do ponto 16, o 

comprimento entre postes para a mesma rede, a massa de bromélias em cada vão e 

a massa de dez bromélias para os respectivos vãos. 

 
TABELA 2 - DADOS OBTIDOS EM PONTA GROSSA EM RELAÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO 16 (MAIS INFESTADO). 

Entre postes 
Comprimento da rede 

(metros) 
Massa total de 

bromélias/vão (g) 
Massa de 10 

bromélias/vão (g) 

Vão 1 34 2697 45 
Vão 2 38 2032 46 
Vão 3 41,5 647 41 
Rede completa 113,5 - - 

FONTE: RODRIGUES (2016). 
 

Considerando-se a proporcionalidade linear, a partir da massa de dez 

bromélias foi estimado o número de bromélias por vão e, consequentemente, na 

rede completa. Se, por exemplo, dez bromélias do vão 1 possuem massa igual 45 g, 

então 2.697 g corresponderão a 599 bromélias, aproximadamente. A Tabela 3 

apresenta os resultados encontrados para o número de bromélias por vão e na rede 

elétrica completa do ponto 16. 

 
TABELA 3 - NÚMERO DE BROMÉLIAS CALCULADO PARA O COMPRIMENTO DA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO 16 E ENTRE POSTES. 

Entre postes 
Comprimento da rede 

(metros) 
N° de bromélias 

Vão 1 34 599 
Vão 2 38 441 
Vão 3 41,5 158 
Rede completa 113,5 1198 

FONTE: O autor (2018). 
 

A partir desses dados, que representam, até o momento, o caso mais 

extremo de infestação de bromélias nas redes de energia em Ponta Grossa, 

estimou-se o número de bromélias por metro e este valor foi extrapolado para as 

outras redes de energia. Por exemplo, a rede do ponto 16 possui 1.198 bromélias e 

comprimento igual a 113,5 m, então uma rede com 300 m, terá, aproximadamente, 

3.167 bromélias, porém as duas possuem em torno de 11 bromélias por metro, caso 

esteja 100% infestada. Esse valor é ajustado para cada rede de acordo com os 

índices de infestação apresentados na Figura 13. 
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5.3.4 Número de sementes por cápsula de bromélia 

 

O número de sementes por cápsula foi estimado a partir de uma amostra de 

30 bromélias coletadas em Curitiba - PR. O número de cápsulas de cada planta foi 

contado e os resultados foram multiplicados por 52 que é, aproximadamente, o 

número de sementes em bromélias Tillandsia recurvata encontrado por Flores-

Palacios et al. (2015). Este processo é representado na Figura 17. 

 
FIGURA 17 - PROCESSO EMPREGADO PARA AQUISIÇÃO DO NÚMERO DE SEMENTES POR 

BROMÉLIA DE Tillandsia recurvata. a) REPRESENTAÇÃO DE UMA TOUCEIRA DE 
BROMÉLIA E DIVERSAS CÁPSULAS. b) ILUSTRAÇÃO DE UMA CÁPSULA COM 
VÁRIAS SEMENTES. c) QUANTIDADE DE SEMENTES PRESENTES DENTRO DAS 
CÁPSULAS. 

 
FONTE: a) BENZING (2000), b) PLANTS & FLOWERS (2017), c) TILLANDSIAS BRASIL (2018). 

 

5.3.5 Número de sementes por bromélias 

 

O número de sementes dispersas por metro de rede de distribuição de 

energia elétrica foi estimado segundo o número de bromélias fixadas nas redes 

escolhidas como fonte, o número de cápsulas de cada bromélia, 52 sementes 

contidas em cada cápsula e o índice de infestação estimado em Rodrigues (2016), 

como apresentado na Equação 12.  
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 (12) 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MODELAGEM DE DISPERSÃO DE 

SEMENTES (SMDS) 

 

Para a realização das simulações de dispersão foi desenvolvido um sistema 

de modelagem que acopla um modelo balístico de dispersão de sementes similar ao 

WINDISPER de Nathan et al. (2001) com um modelo de geração de turbulência 

atmosférica sintética semelhante ao Turbseed de Horn et al. (2012). 

A modelagem desenvolvida diferencia-se do WINDISPER com relação às 

fontes de sementes, onde foram empregadas várias fontes espalhadas pelo local de 

interesse. Além disso, as sementes são lançadas por metro de rede de energia 

dentro das células fonte e não a partir de um único ponto. O presente modelo se 

distingue também do Turbseed no que se refere aos dados meteorológicos 

utilizados, que foram simulados numericamente no modelo WRF, na produção de 

turbulência nas componentes do vento em todas as direções ( ) e na 

introdução de aleatoriedade também na direção do movimento das sementes. 

Na criação do modelo de dispersão algumas hipóteses foram realizadas de 

forma a simplificar o problema real e todas as variáveis envolvidas, como 

apresentadas a seguir:  

 

1. O modelo é balístico, por isso a emissão de sementes só ocorre nos casos 

em que a velocidade terminal é maior que a flutuação vertical ( ) do vento; 

2. A fonte emite sementes de uma hora em uma hora continuamente nos meses 

e anos selecionados; 

3. A diferença  deve ser maior que zero caso contrário a semente não 

depositará na superfície e terá um movimento de duração infinita; 

4. A emissão de sementes ocorre no primeiro dia de junho e termina em trinta de 

novembro para os anos de 2012 a 2015. Segundo observações e Montes -

Recinas et al. (2012), Flores-Palacios et al. (2015) e Victoriano-Romero et al. 

(2017), o período de emissão de sementes da espécie Tillandsia recurvata é 

no inverno e/ou antes da estação chuvosa para a América do Sul; 
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5. Após o período de um ano de emissão as sementes reiniciam o ciclo no 

próximo ano com o mesmo número de sementes, porque em Ponta Grossa 

não tem sido observado um aumento generalizado da infestação de bromélias 

anualmente; 

6. Não é avaliada a criação de possíveis novas fontes de sementes após elas 

serem depositadas; 

7. Não são considerados obstáculos, como prédios e árvores, ao movimento da 

semente; 

8. Considerou-se que um vórtice turbulento atua na queda de uma semente. 

Isso pode ser assumido, porque o tempo decorrido para que o vórtice perca 

sua identidade é 15 segundos (STULL, 2015) e o tempo médio de queda da 

amostra de sementes é de 2,85 segundos, ou seja, o mesmo vórtice atua no 

movimento de uma semente; 

9.  O perfil logarítmico do vento para condição neutra de estabilidade 

atmosférica descreve adequadamente a componente horizontal do vento 

dentro de alturas relevantes acima do solo; 

10.  Os parâmetros de rugosidade do perfil do vento são constantes no tempo e 

no espaço. 

 

Assim, a área escolhida para realização da simulação da dispersão de 

sementes foi uma grade de 8 x 8 km em cima de Ponta Grossa dividida por um 

espaçamento de grade de 5 metros, onde são definidas as chamadas células fonte, 

a partir das quais as sementes são dispersas. As células que recebem as sementes 

lançadas são chamadas de células receptoras. A grade se desenvolveu a partir de 

um ponto com coordenadas 50°10’59,83’’ O e 25°9’0,60’’ S, que corresponde ao 

canto inferior esquerdo.   

Foram selecionadas doze redes elétricas infestadas por bromélias a partir 

das redes mostradas na Figura 12, as quais abrangem uma área central na região 

urbana de Ponta Grossa. Os pontos escolhidos possuem como nome as 

numerações 16, 17, 18, 1, 2, 40, 13, 71, 152, 74, 63 e 58 e suas posições podem ser 

observadas na Figura 18. Essas são as fontes de sementes utilizadas na simulação 

computacional da dispersão.  
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FIGURA 18 - LOCALIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA FONTES DE BROMÉLIAS DISTRIBUÍDAS 
NA ÁREA URBANA DE PONTA GROSSA E POSIÇÃO DA GRADE ESPACIAL ONDE 
FOI SIMULADA A DISPERSÃO DE SEMENTES. OS NÚMEROS CORRESPONDEM 
AO NOME DAS REDES. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

No Quadro 2 são apresentadas as variáveis de entrada no SMDS relativas 

aos parâmetros das sementes e de turbulência, e de saída da modelagem.  

 
QUADRO 2 - PARÂMETROS DE ENTRADA E SAÍDA NO SMDS PARA SIMULAR A DISPERSÃO 

DE SEMENTES. 
(continua) 

Símbolo Definição Fonte de dados Unidades 

Parâmetros de saída do 
modelo    

D Distância de dispersão Módulo balístico 
do SMDS metros 

Parâmetros das 
sementes    

NS Número de sementes liberadas por 
metro de rede de energia 

Observação  e 
estimativa semente/metro 

 Velocidade terminal Experimental m/s 

H Altura das fontes COPEL (1999) metros 
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QUADRO 2 - PARÂMETROS DE ENTRADA E SAÍDA NO SMDS PARA SIMULAR A DISPERSÃO 
DE SEMENTES. 

 (conclusão) 
Símbolo Definição Fonte de dados Unidades 

Parâmetros da 
atmosfera 

   

Dir Ângulo da direção do vento 
Módulo de 

turbulência do 
SMDS 

radianos 

 Velocidade média horizontal do 
vento SMDS m/s 

 Velocidade de arrasto Simulação no 
WRF m/s 

 Flutuação turbulenta do vento na 
vertical 

Módulo de 
turbulência do 

SMDS 
m/s 

 Plano de deslocamento zero 

Arbitrado pelo 
usuário. Foi 

assumido igual a 
zero. 

metros 

 Comprimento de rugosidade Simulação no 
WRF metros 

FONTE: O autor (2018). 
 

Após criar a grade espacial e estabelecer as fontes de sementes, o modelo 

faz a leitura dos dados meteorológicos de entrada e gera séries de perturbações 

para as componentes do vento  e , como é apresentado a seguir. A partir 

desses resultados, os dados de entrada das sementes são lidos no modelo para 

então se calcular a distância de dispersão (D) e obter outras características relativas 

ao movimento. 

 

5.4.1 Módulo de geração de turbulência na CLA 

 

Um módulo de geração de turbulência atmosférica, baseado no estudo de 

Horn et al. (2012), foi desenvolvido e acoplado ao SMDS a fim de introduzir 

aleatoriedade no movimento das sementes. Dessa forma, foram criadas séries 

sintéticas das componentes turbulentas ( ) da velocidade do vento. 

Inicialmente, a partir dos valores horários obtidos pelo WRF, para o 

comprimento de Obukhov (L), foi identificada a condição da estabilidade atmosférica, 

uma vez que a estabilidade dinâmica próxima à camada superficial determina a 

amplitude da variação da componente vertical da velocidade do vento. Assim,  

indica instabilidade,  representa estabilidade e  aponta neutralidade. Com 

os valores dos parâmetros , também retirados do WRF, foram calculados os 
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espectros de energia ( ) das perturbações turbulentas das três componentes da 

velocidade do vento para condições instável ou neutra a partir das Equações 13, 14 

e 15 de Hojstrup (1981): 

 

 (13) 

 

 (14) 

 

 (15) 

 

onde  é a frequência linear do espectro,  é velocidade de atrito,  é a escala de 

frequência normalizada (adimensional), definida pela Equação 16,  é a altura de 

interesse e  é a velocidade horizontal média. 

 

 (16) 

 

Para condição estável, os espectros de  utilizados foram os 

propostos por Olesen et al. (1984), apresentados nas Equações 17, 18 e 19, 

respectivamente: 

 

 (17) 

 

 (18) 

 

 (19) 
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As variáveis auxiliares  e  são calculadas conforme as Equações 20 e 21, 

respectivamente. Quando  o escoamento é superestável, ou seja, não há 

turbulência presente. 

 

 (20) 

 

 2 (21) 

 

Em todas as condições de estabilidade, os espectros foram gerados para um 

número par de frequências lineares, em nº de ciclos por período, variando de  = 0 a 

, onde  é a frequência de Nyquist, ou seja, a máxima frequência resolvida 

pela série sintética, estimada de acordo com a Equação 22: 

 

 (22) 

 

onde  é o intervalo de tempo de cada amostra das perturbações das componentes 

de velocidade da série sintética. No caso, foi utilizado um  igual 0,1 s, assim como 

foi aplicado em Horn et al. (2012). 

Posteriormente, foram calculadas as magnitudes das variâncias espectrais 

 para as componentes da velocidade do vento pela Equação 23, com  

variando de  = 0 até . 

 

 (23) 

 

Para se obter as séries das variâncias com os respectivos harmônicos, os 

valores de  de cada frequência (entre 0 e sendo N o número de 

amostras de perturbações de velocidades) foram introduzidos no plano complexo, 
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por meio de valores aleatórios dos ângulos de fase  variando entre 0 e 2 , como 

mostrado na Figura 19. 

 
FIGURA 19 - PLANO COMPLEXO COM O EIXO IMAGINÁRIO NA VERTICAL E EIXO REAL NA 

HORIZONTAL,  SENDO O ÂNGULO DE FASE ENTRE 0 E  E F(n) É A 
VARIÂNCIA ESPECTRAL DAS COMPONENTES DA VELOCIDADE DO VENTO. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Os harmônicos resultantes destas séries foram obtidos de acordo com as 

Equações 24 e 25: 

 

 (24) 

 (25) 

 

sendo  a fase aleatória e  o número complexo, satisfazendo a Equação 26: 

 

 (26) 

 

Para se obter as séries sintéticas de  e , introduziram-se os valores 

resultantes dos harmônicos na Transformada Rápida de Fourier Inversa. Os 

coeficientes calculados para >  possuem valores iguais aos menores que , 

porém com sinal trocado na parte imaginária, pois são os conjugados harmônicos 
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dos complementos de . As partes imaginárias das séries sintéticas obtidas no 

domínio do tempo foram excluídas e considerou-se apenas a parte real que 

representa a flutuação do fenômeno. Exemplos de resultado da série de flutuações 

de  e  são apresentados na Figura 20. 

 

 
FIGURA 20 - SÉRIES TEMPORAIS SINTÉTICAS PRODUZIDAS A PARTIR DA COMPONENTE 

HORIZONTAL (ESQUERDA) E VERTICAL (DIREITA) DO VENTO. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Conhecidos os valores de  e , foram criadas também perturbações nas 

direções das trajetórias das sementes a partir das componentes de velocidade do 

vento  e  a 10 m de altura, retirados do WRF. A velocidade horizontal média 

( ) do vento foi calculada de acordo com a Equação 27. Esse valor de  foi ajustado 

para a altura  de lançamento das sementes considerando-se um perfil logarítmico 

neutro da velocidade do vento, seguindo Nathan et al. (2001). 

 

 (27) 

 

Assim, a componente turbulenta  é somada na mesma direção de  e a 

componente  é perpendicular a esta, resultando em um vetor direção dessas 
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perturbações. Como é apresentado na Figura 21, o eixo x é orientado na direção do 

vento médio  e então  será sempre igual a zero. 

O ângulo  formado entre esse vetor direção em relação aos eixos de  e 

 resulta da flutuação turbulenta aplicada à direção das sementes (Figura 21). Isso 

significa que as sementes foram expostas às perturbações nas velocidades  e 

na direção angular ( ) de . 

 
FIGURA 21 - PERTURBAÇÃO PRODUZIDA NA DIREÇÃO DA COMPONENTE  DO VENTO A 

PARTIR DAS COMPONENTES TURBULENTAS  E  DO VENTO. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Dessa maneira, as componentes  da velocidade e  da direção do 

vento introduzidas no módulo de dispersão de sementes foram representadas por 

valores médios e perturbação, análoga à decomposição de Reynolds: 

 

 (28) 

 (29) 

 (30) 

 (31) 
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Neste problema, o movimento de maior escala predomina na direção de 

horizontal, logo  na superfície é igual a zero. Uma vez que foi empregado  = 5,5 

m, ou seja, muito próximo à superfície em comparação ao tamanho da CLA,  é 

considerado zero. 

 

5.4.2 Módulo de dispersão de sementes 

 

Nesse módulo foram agrupadas todas as informações e dados obtidos até o 

momento e então calculadas as distâncias e direções do movimento das sementes. 

O código computacional foi implementado em linguagem Fortran95, usando o 

compilador Silverfrost FTN95 em sistema operacional de 64 Bits no Windows 7 

Professional. 

Inicialmente, a posição das fontes de sementes foi alocada na grade que 

abrange o centro urbano de Ponta Grossa e definiu-se a quantidade de sementes a 

serem emitidas por metro de rede, como explicado anteriormente. Para determinar o 

número de sementes por célula fonte (5 x 5 m), foram verificadas as posições das 

redes de energia em relação às células de grade. Assim, o comprimento de rede que 

estava inserido em uma célula foi alocado para o centro dessa. 

As simulações foram realizadas com o passo de tempo de uma hora para o 

período de 2012 a 2015, quando houve mais observações da presença de bromélias 

nas redes de distribuição de energia em Ponta Grossa (RODRIGUES, 2016). Além 

disso, a simulação da dispersão foi realizada de primeiro de junho até 30 de 

novembro, que é o período mais provável de dispersão de sementes de Tillandsia 

recurvata, como apresentado na revisão de literatura. 

Antes de iniciar o lançamento de sementes foi avaliado se houve registro de 

precipitação no intervalo de uma hora. Em caso positivo, foram definidos dois 

valores de probabilidade de não serem lançadas sementes devido aos eventos de 

chuva. Primeiramente, foram feitas simulações com 2,5% de probabilidade e 

posteriormente com 40%, uma vez que estes valores foram encontrados por 

Victoriano-Romero et al. (2017) para avaliar a influência da precipitação na retenção 

de sementes de Tillandsia recurvata à planta mãe.  

Em cada ano de simulação a emissão foi iniciada com a mesma quantidade 

de sementes. A cada célula da grade foi identificado se havia redes fonte ou não. 

Em caso positivo, foi calculado o número total de sementes por célula fonte, definido 



 
 

69 

previamente pela quantidade de sementes por metro de rede e pela posição dessas 

nas células. Esse valor (sementes/célula fonte) foi dividido pelo número de horas do 

período de lançamento (2012 a 2015), onde então se obteve o resultado de 

sementes por hora a serem emitidas. Essa foi a quantidade de sementes emitidas 

por hora por célula fonte.  A partir disso, foram calculadas as distâncias ( ) atingidas 

pelas sementes e as direções, e foi contabilizado o número de sementes 

acumuladas nas células receptoras. 

Para o cálculo das distâncias ( ) atingidas pelas sementes, foi verificado se 

a flutuação da componente vertical do vento, gerada no módulo de turbulência, era 

maior ou igual à velocidade terminal, retirada da série de velocidades obtida 

experimentalmente. Em caso positivo, foi sorteado um novo valor de  de forma a 

garantir que . Essa condição foi testada por, no máximo, sete vezes, onde no 

oitavo teste foi sorteado um novo valor para . Então, a distância de dispersão , 

em metros, foi calculada de acordo com a Equação 32 como apresentado por 

Nathan et al. (2001): 

 

 (32) 

 

onde  (m/s) é a velocidade terminal da semente,  (m/s) é a flutuação da 

componente vertical do vento,  (m/s) é a velocidade de atrito do ar,  é a constante 

de von Kàrman (considerada igual a 0,4),  (m) é a altura de lançamento da 

semente,  (m) é a altura do plano de deslocamento, que foi arbitrada igual a zero 

em razão do ambiente urbano ser plano e não serem considerados obstáculos 

próximos às redes elétricas,  é o número de Euler ( ) e  é o 

comprimento de rugosidade (m). 

A seguir, serão apresentados os resultados da medição experimental da 

velocidade terminal das sementes de Tillandsia recurvata, as direções e 

intensidades do vento médio em Ponta Grossa resultantes do modelo WRF e os 

produtos das simulações da dispersão das sementes para cada ano (2012 a 2015). 

Foi adotada a análise mensal (de junho a novembro) para a dispersão espacial das 

sementes, com destaque para os dados de novembro que é o mês final das 

simulações. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 VELOCIDADE TERMINAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata 

 

O experimento realizado para encontrar a velocidade terminal ( ) de uma 

amostra de 50 sementes de Tillandsia recurvata ocorreu à temperatura ambiente de 

23ºC e 65% de umidade relativa. O resultado para  médio foi de 0,18 0,03 m/s 

variando entre velocidade mínima igual a 0,13 m/s e máxima atingida igual a 0,31 

m/s. 

A Figura 22 apresenta o histograma de frequência das velocidades terminais 

médias das sementes. Por meio do histograma verificou-se que a classe 

predominante de velocidades medidas é entre 0,16 e 0,18 m/s. É possível perceber 

também que a distribuição das velocidades terminais não segue a normalidade e 

devido ao fenômeno da dispersão de sementes ser bastante aleatório, utilizou-se a 

variabilidade intrínseca dos dados na entrada no modelo de dispersão. 

 
FIGURA 22 - HISTOGRAMA DOS DADOS MÉDIOS DE VELOCIDADE TERMINAL DE UMA 

AMOSTRA DE 50 SEMENTES DE Tillandsia recurvata. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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O cálculo dos parâmetros do teste do sinal em pares combinados 

apresentou o valor de  igual a 21 e de  igual a 21. Esse resultado mostra que  

é igual a , ou seja, as velocidades no segundo trecho do tubo já estão em 

equilíbrio na queda. Como foi apresentado na metodologia, quando a amostra é 

maior que vinte realizações, então é permitido utilizar os critérios da distribuição 

normal da estatística  para aplicar o teste do sinal. 

Dessa maneira, empregando o valor de , a média amostral  obteve 

resultado igual a 50 e o desvio padrão (  resultou em 3,54. Consequentemente, o 

valor estimado para  foi igual a -0,988. Portanto, para um nível de confiança de 

= 5% no teste bilateral não se rejeitou a hipótese nula de que  e  pertencem à 

mesma população, pois os valores críticos seriam  1,96. Além disso, a hipótese 

nula se confirma considerando que a diferença dos dois grupos de velocidades 

possui mediana igual à zero, ou seja, metade dos valores das diferenças é maior 

que zero e a outra metade é menor que zero. Assim, pode-se afirmar que as 

sementes atingiram a velocidade terminal. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DO VENTO EM PONTA GROSSA 

 

A Figura 23 apresenta a direção e velocidade média do vento para o verão, 

onde o quadrado preto na imagem representa a posição geográfica do centro de 

Ponta Grossa. Observa-se que ao norte desse centro ocorre a maior intensidade da 

velocidade do vento, com um máximo de 3 m/s e que a direção predominante é de 

norte. A leste e nordeste de Ponta Grossa também existem dois centros com maior 

intensidade de vento com velocidades iguais a 2,5 m/s.  
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FIGURA 23 - SIMULAÇÕES DA DIREÇÃO E INTENSIDADE MÉDIA DA VELOCIDADE DO VENTO 
SAZONAL PARA A REGIÃO DE PONTA GROSSA. NA FIGURA ESTÃO OS 
RESULTADOS DO VERÃO, ONDE O PONTO QUADRADO PRETO REPRESENTA A 
POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTA GROSSA E A DIREÇÃO NORTE É PARA 
CIMA. 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

No inverno, os dois centros de velocidade do vento predominantes no verão 

permanecem, entretanto com velocidades maiores. Ao norte ocorrem velocidades de 

3,5 m/s e a leste, até 3 m/s. Nesse período, o vento médio possui direção de norte-

nordeste (Figura 24). 

As Figuras 25 e 26 apresentam os resultados das simulações para as 

estações do outono e primavera, respectivamente. Nos dois períodos ocorrem os 

mesmos centros de intensidade de velocidade do vento ao norte e a leste da 

posição de Ponta Grossa. No outono, ao norte de Ponta Grossa, a direção nordeste 

do vento se destaca com velocidade máxima de 3 m/s e ao sul do município 

predomina a direção leste com velocidade média de 0,5 m/s.  
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FIGURA 24 - SIMULAÇÕES DA DIREÇÃO E INTENSIDADE MÉDIA DA VELOCIDADE DO VENTO 
SAZONAL PARA A REGIÃO DE PONTA GROSSA. NA FIGURA ESTÃO OS 
RESULTADOS DO INVERNO, ONDE O PONTO QUADRADO PRETO REPRESENTA 
A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTA GROSSA E A DIREÇÃO NORTE É PARA 
CIMA. 

 
Fonte: O autor (2018). 
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FIGURA 25 - SIMULAÇÕES DA DIREÇÃO E INTENSIDADE MÉDIA DA VELOCIDADE DO VENTO 
SAZONAL PARA A REGIÃO DE PONTA GROSSA. NA FIGURA ESTÃO OS 
RESULTADOS PARA O OUTONO, ONDE O PONTO QUADRADO PRETO 
REPRESENTA A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTA GROSSA E A DIREÇÃO 
NORTE É PARA CIMA. 

 
Fonte: O autor (2018). 
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FIGURA 26 - SIMULAÇÕES DA DIREÇÃO E INTENSIDADE MÉDIA DA VELOCIDADE DO VENTO 
SAZONAL PARA A REGIÃO DE PONTA GROSSA. NA FIGURA ESTÃO OS 
RESULTADOS PARA A PRIMAVERA, ONDE O PONTO QUADRADO PRETO 
REPRESENTA A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTA GROSSA E A DIREÇÃO 
NORTE É PARA CIMA. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Na primavera (Figura 26), as velocidades médias do vento se intensificam 

com máximas de 3 m/s ao norte e a leste de Ponta Grossa, com direção leste 

predominante. Ao sul é possível perceber que a velocidade do vento também 

aumenta para 1 m/s de leste.  

As características espaciais do vento da análise sazonal são mantidas na 

média anual (Figura 27), com direção predominante de nordeste e velocidade média 

máxima de 3 m/s ao norte de Ponta Grossa. Na região de intensidade do vento a 

leste ocorre a velocidade máxima igual a 2,5 m/s.  
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FIGURA 27 - SIMULAÇÕES DA DIREÇÃO E INTENSIDADE MÉDIA ANUAL DA VELOCIDADE DO 
VENTO PARA A REGIÃO DE PONTA GROSSA. O PONTO QUADRADO PRETO 
REPRESENTA A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTA GROSSA E A DIREÇÃO 
NORTE É PARA CIMA. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

A partir desses resultados, verifica-se que os ventos em torno de Ponta 

Grossa e dentro do município são mais intensos na primavera em comparação às 

outras estações do ano. Os núcleos com maior intensidade da velocidade do vento 

são observados em todas as estações e, visto que não apresentaram muitas 

alterações de posição, podem, a princípio, ser relacionados com o relevo da região. 

Na Figura 28 é apresentado um ponto circular preto que corresponde a 

cidade de Carambeí - PR, como uma referência. Pode-se observar que, ao norte de 

Ponta Grossa, existe uma região montanhosa com picos de altitudes em 1.150 m e 

1.160 m, e com um vale entre eles. A altitude nesta região possui uma diferença em 

torno de 240 m em relação a Ponta Grossa e pode alterar o regime de vento, 

intensificando-o entre as montanhas. Ao leste de Ponta Grossa observa-se que há 

presença de montanhas da Escarpa Devoniana que contornam o Parque Nacional 

dos Campos Gerais. Nessa mesma posição ocorre o núcleo de vento intenso, onde 
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a altitude do relevo é igual a 1.020 m em relação ao nível médio do mar. As outras 

regiões mais ao sul não apresentam relevo acidentado. 

 
FIGURA 28 - RELEVO DA REGIÃO DE PONTA GROSSA. O PONTO QUADRADO PRETO 

REPRESENTA A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE PONTA GROSSA E O PONTO 
CIRCULAR PRETO REPRESENTA A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DE CARAMBEÍ. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Sabe-se que as sementes da bromélia Tillandsia recurvata são liberadas nos 

meses de julho e agosto (REITZ, 1983), mas esse período pode variar entre junho e 

setembro, por exemplo. Dessa maneira, como visto na análise sazonal, o vento mais 

intenso da estação primavera pode influenciar a dispersão destas sementes. 

Esses resultados foram modelados pelo WRF e apresentaram 

características coerentes com a realidade. Dados observados mostram que a 

direção média dos ventos na região é proveniente de nordeste e possuem 

velocidade média em torno de 3,6 m/s, como caracterizado previamente (PONTA 

GROSSA, 2006). Leite e Filho (2006) também estudaram o regime de vento a 10 

metros em Ponta Grossa por meio de uma série de dados observados no período de 

1973 a 1998. Os autores observaram que entre os meses de julho e dezembro 
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ocorreram os maiores valores de velocidade com média mensal, onde setembro 

registrou o valor médio mais alto com 4,02  1,33 m/s. Nos outros meses, os 

autores apresentaram que o mínimo valor médio foi igual a 3,02  0,98 m/s em 

março. 

 

6.3 SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE MODELAGEM DE DISPERSÃO DE 

SEMENTES SEM CONSIDERAR A PRECIPITAÇÃO LOCAL 

 

A informação referente à altura das fontes, igual a 5,5 m, é o único dado de 

entrada fixo no modelo SMDS, visto que todas as sementes são emitidas a partir 

dessa altura. Para a variável velocidade terminal utilizaram-se os valores da série 

observada e para o número de sementes emitidas foram empregados valores da 

série calculada. Os valores das flutuações das componentes da velocidade do vento 

foram utilizados conforme resultaram das simulações no módulo de geração de 

turbulência. 

 

6.3.1 Dispersão espacial das sementes de Tillandsia recurvata 

 

Nesse item é apresentado o espalhamento local das sementes emitidas pelas 

doze fontes pré-selecionadas com os diferentes graus de infestação na região da 

área urbana de Ponta Grossa. Os resultados são mostrados na grade de 8 x 8 km, 

com células de 5 x 5 metros (células fonte e receptoras), sobre Ponta Grossa. Visto 

que a evolução da dispersão das sementes foi semelhante entre os meses 

selecionados (junho a novembro) de todos os anos, são apresentados os resultados 

mensais de 2012 e para os outros anos (2013 a 2015) são expostos os resultados 

apenas do mês de novembro, por ser esse o último mês de simulação.   

As emissões de sementes, por cada rede de energia fonte, foram iniciadas 

em junho e, a partir desse mês, as quantidades de sementes observadas referem-se 

a valores acumulados no final de cada mês. A Tabela 4 apresenta o total de 

sementes emitidas continuamente em cada ano avaliado. 
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TABELA 4 - Nº TOTAL DE SEMENTES EMITIDAS POR ANO NAS SIMULAÇÕES REALIZADAS 
PELO SMDS SEM CONSIDERAR A PRECIPITAÇÃO. 
Anos de simulação Nº total de sementes emitidas 

2012 117.023.900 

2013 117.096.100 

2014 117.023.900 

2015 116.879.500 

FONTE: O autor (2018). 
 

Os resultados do modelo, em geral, mostraram que foram criados núcleos 

de sementes depositadas no entorno das fontes e que esses vão evoluindo 

espacialmente a partir do primeiro mês (junho) até o último (novembro). 

 

6.3.1.1 Avaliação mensal para 2012 

 

Os resultados para o final do mês de junho de 2012, na Figura 29, 

mostraram que as células mais próximas (até 100 metros), ou as que contêm as 

fontes, receberam desde 290 a mais de 400 sementes por célula. Por exemplo, 

foram depositadas 441 sementes nas proximidades da fonte 1, uma das células da 

fonte 2 recebeu 530 sementes e perto da rede 16 foram acumuladas 290 sementes. 

As sementes dispersas a partir dos pontos 16 e 17 formaram um aglomerado com 

as células recebendo entre 5 e 10 sementes. De maneira semelhante, células que 

contornam as redes 1 e 2 receberam uma ou duas sementes e formaram uma 

pequena mancha de dispersão que atingiram em torno de 110 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 

FIGURA 29 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE JUNHO EM 2012 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

No mês de Julho foi adicionado nas proximidadades das fontes, um máximo 

de 5.300 sementes por célula, aproximadamente. Na Figura 30 pode-se observar 

que as emissões provenientes dos pontos 16, 17 e 18 formaram um único grupo de 

sementes com extensão horizontal de, aproximadamente, 75,5 células ou 377,5 

metros. Na Figura 30 é evidente também que a maioria das fontes acumulou mais 

de 1.000 sementes. Perto da fonte 13, por exemplo, foram concentradas até 2.683 

sementes em uma célula. Neste mês também é possível identificar que houve um 

aumento do número de células no entorno das fontes que receberam entre uma e 

duas sementes. 
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FIGURA 30 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE JULHO EM 2012 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

O número máximo de sementes recebido por algumas células em agosto 

praticamente dobrou em relação a julho  (Figura 31). A célula da fonte 13 apresentou 

concentração máxima igual a 11.012 sementes, mas este valor variou nas 

proximidades da rede entre 500 e 1.000 sementes. Por outro lado, a mancha de 

deposição no entorno da fonte 74 foi maior que das outras fontes, apesar de ter 

recebido menos sementes, como pode ser observado na Figura 31. Percebe-se 

também que uma semente atingiu distâncias maiores que 500 m, como no contorno 

das fontes 1 e 2. 
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FIGURA 31 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE AGOSTO EM 2012 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

No mês de setembro (Figura 32), o valor acumulado máximo de sementes 

por células aumentou para 13.500 para as fontes que possuem altos índices de 

infestação. Contudo, apesar da fonte 74 possuir índice de infestação de bromélias 

de 10 a 30% uma das células próximas recebeu 5.510 sementes. Em 55 metros, na 

direção norte, a partir da rede 74, foram depositadas 1.303 sementes em uma célula 

e em 100 metros chegaram 234 sementes. Por outro lado, a uma distância de 1.000 

m foi contabilizada uma ou nenhuma semente. Apesar dessa fonte receber menos 

sementes em relação às outras, assim como a fonte 58, suas manchas de 

deposição resultantes foram amplas e maiores que das fontes 13 e 40, que possuem 

índice de infestação entre 50 e 100%. Os dois núcleos de sementes formados pelas 

fontes 16, 17 e 18 e 1 e 2 foram intensificados. 
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FIGURA 32 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE SETEMBRO EM 2012 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Um padrão semelhante de crescimento das manchas de dispersão de 

sementes foi observado em outubro, com relação à setembro (Figura 33). Nesse 

mês, mais células localizadas entre as fontes (centros mais escuros) receberam 

entre uma e duas sementes, principalmente, entre o núcleo formado pelas fontes 1 e 

2 e a fonte 40. De forma geral, em todas as fontes, distâncias entre 5 e 15 m 

receberam mais de 17.500 sementes. Por exemplo, em uma célula receptora 

próxima ao núcleo das redes 16, 17 e 18 foi acumulado um máximo de 21.625 

sementes, mas a 100 m desta célula, a quantidade de sementes foi reduzida para 

425 sementes/célula. Próximo à rede 58 a quantidade de sementes depositadas foi 

igual a 13.638 sementes na célula fonte e esse valor foi de 442 sementes na 

distância de 100 m. Em alcances maiores, como 400 m, foram recebidas menos de 

10 sementes por célula a partir da fonte 58. 
 
 
 



 
 

84 

FIGURA 33 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE OUTUBRO EM 2012 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

No último mês de simulação, foram recebidas mais de 21.500 sementes por 

algumas células receptoras, como mostrado na Figura 34. Próximo à fonte 16, por 

exemplo, foram depositadas 22.000 sementes em uma célula, e da fonte 17 foram 

acumuladas em torno de 29.000 sementes. Nesse mês, houve grande concentração 

de 5 a 30 sementes em distâncias acima de 700 m das redes de energia. Além 

disso, o número de células que receberam uma e duas sementes aumentou 

significativamente, preenchendo os espaços entre o núcleo formado pelas fontes 1 e 

2 e as fontes 13, 40 e 71.  

Em todos os resultados do ano de 2012 foi possível perceber que, apesar da 

fonte 16 ter um índice de infestação igual a 100%, ela não apresentou, em seu 

entorno, uma concentração de sementes muito superior às outras fontes. 
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FIGURA 34 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE NOVEMBRO EM 2012 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

6.3.1.2 Avaliação mensal para 2013 

 

Os resultados da dispersão das sementes para novembro de 2013 foram 

bastante semelhantes àqueles do ano anterior, como mostrado na Figura 35. Houve 

a formação de dois núcleos de sementes, sendo um entre as fontes 16, 17 e 18 e 

outro entre as redes 1 e 2. Foram recebidas mais de 21.900 sementes pelas células 

localizadas próximas às fontes, exceto para a rede 58 que recebeu em torno de 

17.500 sementes. Na Figura 35 pode-se ver que células que receberam umas ou 

duas sementes estão espalhadas pela grade, porém com maior concentração e 

atingindo distâncias maiores no entorno das redes fontes. Uma semente, por 

exemplo, atingiu distâncias superiores a 700 metros a partir da fonte. 
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FIGURA 35 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE NOVEMBRO EM 2013 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

6.3.1.3 Avaliação mensal para 2014 

 

As sementes emitidas pelas fontes até novembro de 2014 e depositadas na 

área central de Ponta Grossa são apresentadas na Figura 36. O espalhamento das 

sementes segue um padrão semelhante ao resultado dos anos anteriores para o 

mesmo mês. Os dois núcleos de deposição foram mantidos em 2014 e a maioria 

das células próximas às fontes receberam mais de 21.500 sementes, chegando a 

28.196 no ponto 16. Perto da fonte 58 foram acumuladas no máximo 18.500 

sementes. A concentração de uma e duas sementes ao redor das fontes também foi 

mantida, atingindo distâncias superiores a 700 metros. 
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FIGURA 36 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 
EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE NOVEMBRO EM 2014 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

6.3.1.4 Avaliação mensal para 2015 

 

Como é mostrado na Figura 37, em novembro de 2015 foram acumuladas 

mais de 22.500 sementes por célula, principalmente nas regiões próximas das 

fontes. Em acordo com os outros anos analisados, o ponto 17 recebeu 29.330 

sementes na célula fonte e essa tem sido a região com maior concentração de 

sementes. Os resultados mostraram que, a partir do núcleo formado pelas fontes 16, 

17 e 18, sementes (uma ou duas por célula) foram dispersas para distâncias 

superiores a dois quilômetros desses pontos. Além disso, de forma geral, para todas 

as fontes, as células que distam entre 400 e 550 metros das fontes receberam entre 

5 e 20 sementes.  

A célula em que está localizada a fonte 1 acumulou, até esse mês, 19.018 

sementes, enquanto a fonte 2 recebeu um aglomerado de 18.925 sementes. Entre 

as fontes 13, 40 e 71, assim como nos anos anteriores, houve grande concentração 

de uma ou duas sementes em cada célula, mas próximo às redes são acumuladas 
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entre 15.000 e 18.000 sementes. Na Figura 37 é nítido que o número máximo de 

sementes recebido próximo à fonte 58 foi acima de 2.500, porém os dados mostram 

que cinco células receberam mais de 15.000 sementes, sendo o valor máximo igual 

a 18.786. Próximo a essa região houve também maior ocorrência de valores 

inferiores a 8.500 sementes por célula.  

 
FIGURA 37 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata, 

EM SEMENTES POR CÉLULA, REPRESENTADA PELA ESCALA DE CORES, PARA 
O MÊS DE NOVEMBRO EM 2015 EM PONTA GROSSA – PR. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

6.3.2 Alcance da dispersão de sementes pelo vento 

 

As curvas das distâncias percorridas pelas sementes de Tillandsia recurvata, 

ou seja, o dispersal kernel, para os anos de 2012 a 2015, na grande de 8 x 8 km em 

Ponta Grossa, é apresentado nas Figuras 38 e 39. Os resultados foram limitados a 

300 m, porque essa é uma distância superior ao padrão utilizado em análises de 

dispersão de longa distância (100 m). Além disso, foi observado que no mês de 

novembro de todos os anos, que é o mês final de acúmulo das sementes, foram 

depositadas mais de dez sementes por célula, a partir das fontes mais infestadas, 
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até 300 m. Dessa maneira, essa foi adotada como uma distância adequada para 

avaliar a frequência relativa da quantidade de sementes depositadas.  

Como pode ser observado nas Figuras 38 e 39, a distribuição espacial das 

sementes possui forma bastante semelhante entre os quatro anos analisados. O 

maior acúmulo de sementes, representado por um pico, ocorre em menos de 10 m 

de distância das fontes e a partir de então há um decaimento. Percebe-se que os 

kernels para os anos de 2012 e 2013 são bastante parecidos, principalmente na 

região de maior acúmulo de sementes, com um pico inicial em seis metros seguido 

de uma redução de sementes nas distâncias mais longas. Em 2014 observou-se o 

contrário, onde a maior concentração de sementes ocorreu a partir dos seis metros e 

então houve um crescimento progressivo até pouco mais de 10 m. Na curva do ano 

de 2015 destacou-se a presença de dois picos de sementes entre 6 e 10 m, com 

probabilidades quase iguais, e um decaimento na quantidade de sementes entre 

eles. 

 
FIGURA 38 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS DISTÂNCIAS DE DISPERSÃO ATINGIDAS PELAS 

SEMENTES LANÇADAS DO CENTRO DAS CÉLULAS FONTE QUE CONTÉM AS 
REDES DE ENERGIA COM BROMÉLIAS ATÉ AS CÉLULAS DE DEPOSIÇÃO, PARA 
OS ANOS DE 2012 E 2013. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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FIGURA 39 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS DISTÂNCIAS DE DISPERSÃO ATINGIDAS PELAS 
SEMENTES LANÇADAS DO CENTRO DAS CÉLULAS FONTE QUE CONTÉM AS 
REDES DE ENERGIA COM BROMÉLIAS ATÉ AS CÉLULAS DE DEPOSIÇÃO, PARA 
OS ANOS DE 2014 E 2015. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Na Figura 40, são mostrados os dispersal kernels em escala logarítmica 

para o período de simulação, a fim de facilitar a visualização dos detalhes dos 

kernels. Nessa figura as diferenças nos picos de acúmulo de sementes são mais 

evidentes. É possível perceber que a região de maior deposição ocorreu entre 5 e 

10 metros a partir das fontes, correspondendo a maior probabilidade de acumular 

sementes (2%). Para o ano de 2015, por exemplo, o primeiro pico de deposição das 

sementes de Tillandsia recurvata ocorreu em 6,5 metros e o segundo em 10,2 

metros. É nítido também que o acúmulo de sementes se iniciou a partir de 0,5 m das 

fontes e posteriormente a 10 m os alcances decaíram monotonicamente. 

Na modelagem realizada pelo SMDS para o ano de 2012, por exemplo, 

8,44% das distâncias alcançadas foram iguais ou superiores a 100 m, considerando 

todas as emissões de sementes. Extensões iguais ou maiores que 300 m 

representaram em torno de 2,65% da dispersão e, a partir de um quilômetro, este 

valor caiu para, aproximadamente, 0,78%. Os resultados para os outros anos foram 

bastante similares a 2012, assim como pode ser visto na Figura 40. Em 2013, 8,61% 

das distâncias atingidas foram iguais ou maiores que 100 m, em 2014 o valor foi de 

8,85% e em 2015 o percentual foi igual a 8,68%. 
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FIGURA 40 - DISPERSAL KERNEL DAS EMISSÕES DE SEMENTES DE Tillandsia recurvata PARA 
TODOS OS ANOS AVALIADOS, APRESENTADO EM ESCALA LOGARÍTMICA. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Foi realizada também uma simulação da dispersão de sementes de T. 

recurvata com uma grade refinada de 460 x 460 m e espaçamento refinado igual a 

0,5 m no entorno da fonte 1 apenas. Esse teste foi feito com o objetivo de avaliar as 

características e observar os detalhes do kernel de uma única fonte, uma vez que os 

resultados anteriores foram para todas as fontes nos anos analisados.  

O resultado das distâncias totais alcançadas por sementes para o mês de 

novembro, no ano de 2015 é apresentado na Figura 41 em escala logarítmica. 

Percebe-se que o kernel possui oscilações em distâncias mais próximas à fonte até, 

aproximadamente, 10 metros, porém isso reproduz os efeitos do refinamento da 
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grade espacial, permitindo observar mais detalhes da curva de dispersão (dispersal 

kernel). O pico de acúmulo de sementes ocorreu entre 10 e 20 m a partir do ponto 1. 

Nesse caso, cerca de 3,5% dos alcances foram superiores a 300 m da fonte. Na 

Figura 41 também é perceptível, a partir dos 30 m da fonte 1, o desenvolvimento da 

cauda alongada e espessa, devido a presença da turbulência, das distâncias de 

dispersão até os 300 m. Esse é um resultado característico da influência de 

turbulência segundo a literatura (NATHAN et al., 2011). 

 
FIGURA 41 -  DISPERSAL KERNEL DA EMISSÃO DE SEMENTES DE Tillandsia recurvata PARA O 

MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015 REALIZADO EM UMA GRADE REFINADA 
EM TORNO DA FONTE 1 APENAS. O RESULTADO É APRESENTADO EM ESCALA 
LOGARÍTMICA. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

6.3.3 Evolução temporal da deposição de sementes 

 

Foi registrada a evolução horária da deposição de sementes para a fonte 1, 

escolhida por apresentar significativa quantidade de sementes, como mostrado nos 

resultados e observado na curva de dispersão. A célula de deposição selecionada 

para avaliação desses dados foi igual a 2.915 m na direção x e 1.475 m em y, na 
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grade de 8 x 8 km. Essa posição corresponde, aproximadamente, as coordenadas 

geográficas 50º 9’ 16,05” S e 25º 8’ 12,07” O. 

Os resultados para os quatro anos em análise são muito semelhantes entre 

si e mostram que a deposição das sementes de Tillandsia recurvata é praticamente 

linear com o tempo (Figura 42). A deposição anual de sementes superou o valor de 

18.000 sementes na fonte 1 e em 2015 obteve-se o máximo com a deposição de 

20.158 sementes. 

 
FIGURA 42 - RESULTADOS TEMPORAIS DA DEPOSIÇÃO DAS SEMENTES DE Tillandsia 

recurvata PARA OS ANOS DE 2012 A 2015 PARA A FONTE 1. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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6.4 SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE MODELAGEM DE DISPERSÃO DE 

SEMENTES CONSIDERANDO A PRECIPITAÇÃO LOCAL 

 

A modelagem da dispersão das sementes da Tillandsia recurvata, 

considerando o efeito da precipitação em Ponta Grossa não apresentou diferenças 

notórias em relação às simulações sem chuva. Os resultados mensais para todos os 

anos foram bastante similares entre si, seguindo o padrão dos produtos mostrados 

anteriormente na seção 6.3. Assim, são apresentados nesta seção apenas os 

resultados de novembro de 2015. 

As horas de chuva em que foi aplicado o percentual de 2,5% como a 

probabilidade de sementes ficarem retidas às plantas mãe, em caso de presença de 

precipitação, tiveram um resultado final, considerando horas com e sem 

precipitação, igual a 0,11% de sementes não lançadas no ano de 2012. 

Comparando esse valor de sementes não lançadas com o experimento de 

lançamento de todas, não é possível observar diferenças visuais nas figuras. Esse 

percentual corresponde ao total de 123.884 sementes, o que não representa uma 

quantidade expressiva visto que o total lançado foi de 117.023.900 sementes. As 

manchas de deposição formadas, assim como já visto na seção 6.3, também 

cresceram progressivamente em torno das redes de energia fontes, atingindo em 

alguns casos distâncias de 2,09 km. Nas regiões muito próximas às fontes (menores 

que 10 m) houve um acúmulo de, aproximadamente, 21.500 sementes por célula da 

grade. Por outro lado, em uma distância de 1,7 km, considerada longa, foi observada 

uma semente por célula. Estas características são mostradas na Figura 43. 
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FIGURA 43 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata 
PARA O MÊS DE NOVEMBRO EM 2015 EM PONTA GROSSA - PR, 
CONSIDERANDO A PROBABILIDADE DE 2,5% DE SEMENTES NÃO SEREM 
EMITIDAS DAS PLANTAS MÃE EM CASOS DE PRECIPITAÇÃO HORÁRIA.  

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Ao ser aplicado 40% de probabilidade do não lançamento de sementes nos 

casos de presença de precipitação no horário, o resultado anual de sementes retidas 

foi igual a 1,70% do total, correspondente a 1.986.704 sementes. Espacialmente 

este percentual de retenção também não teve grande representatividade na emissão 

de sementes, como pode ser visto na Figura 44. As manchas de deposição se 

mantiveram no entorno das fontes, com máximos de 22.000 sementes, em curtas 

distâncias e mínimo de 1 semente em longas distâncias.  
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FIGURA 44 - RESULTADO DA DISPERSÃO ESPACIAL DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata 
PARA O MÊS DE NOVEMBRO EM 2015 EM PONTA GROSSA – PR, 
CONSIDERANDO A PROBABILIDADE DE 40% DE SEMENTES NÃO SEREM 
EMITIDAS DAS PLANTAS MÃE EM CASOS DE PRECIPITAÇÃO HORÁRIA. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Os dispersal kernels, para o ano de 2015, resultantes das simulações em 

que se considerou o efeito da precipitação apresentaram características 

semelhantes aos casos sem chuva. Na Figura 45 observa-se que nas modelagens 

com 2,5% (esquerda) e 40% (direita) de probabilidade das sementes não serem 

lançadas devido os eventos horários de chuva, foram desenvolvidos kernels com 

dois picos de concentração de sementes em 6 e 11 m de distância das fontes. A 

diferença na frequência de sementes entre os dois picos não é significativa, mas 

pode ser observado que o decaimento da frequência entre eles, o qual também foi 

visto na situação sem precipitação, foi acentuado nas duas simulações. Percebe-se 

também que mais sementes foram depositadas em distâncias superiores a 300 m ao 

aplicar a probabilidade 2,5%, com percentual de 2,72%, com relação ao caso de 

40% de retenção de sementes, que resultou em probabilidade igual a 2,62%. 

Contudo, essa diferença também não foi expressiva a ponto de influenciar a 

quantidade de sementes dispersas nos dois casos. 
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FIGURA 45 - DISPERSAL KERNEL DAS EMISSÕES DE SEMENTES DE Tillandsia recurvata PARA 
O ANO DE 2015, CONSIDERANDO O EFEITO DA PRECIPITAÇÃO HORÁRIA EM 
PONTA GROSSA, APRESENTADO EM ESCALA LOGARÍTMICA. À ESQUERDA É 
APRESENTADA A CURVA DE DISPERSÃO PARA 2,5% DE RETENÇÃO DE 
SEMENTES E À DIREITA PARA 40% DE SEMENTES NÃO LANÇADAS. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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7 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve o objetivo de simular a dispersão das sementes da 

bromélia Tillandsia recurvata na área urbana de Ponta Grossa, onde ocorre uma 

infestação de tais plantas nas redes de distribuição energia elétrica.  

Foi desenvolvido um sistema de modelagem numérica composto por um 

modelo de dispersão de sementes balístico que considera características das 

sementes e um modelo de geração de turbulência atmosférica sintética, que 

incorpora parâmetros da camada limite atmosférica, obtidos pelo modelo de 

mesoescala WRF.  

A velocidade terminal das sementes dessa espécie foi medida 

experimentalmente em laboratório e o resultado médio foi igual a 0,18 ± 0,03 m/s. 

Esse pode ser considerado um valor baixo de velocidade e adequado para 

sementes plumosas. Chilpa - Galván et al. (2018) encontraram para a velocidade 

terminal da T. recurvata o valor médio de 0,29 m/s, sendo que dentre outras seis 

espécies de Tillandsia spp., essa foi a menor  medida. Em comparação a outras 

sementes que possuem características físicas semelhantes a T. recurvata foram 

encontrados valores de  para uma amostra de sementes de Hypochaeris radicata 

(L.) igual a 0,668 ± 0,03 m/s, para Tussilago farfara (L.)  foi igual a 0,212 ± 0,002 

m/s e para Tragopogon pratensis (L.) foi encontrada  igual a 0,553 ± 0,021 m/s 

(ASKEW et al., 1997). Horn et al. (2012) apresentaram as velocidades terminais 

para Taraxacum officinale igual a 0,40 m/s e para Epilobium ciliatum Raf. como 0,12 

m/s. 

A dispersão de sementes é uma estratégia importante que as espécies de 

plantas utilizam para colonizar novos ambientes fora da influência da planta mãe e 

da área abaixo da copa das árvores (LIMA, 2013). Os resultados obtidos mostraram 

que nos meses avaliados de 2012 a 2015 foram desenvolvidas manchas de 

deposição de sementes, que cresceram progressivamente a cada mês, visto o 

acúmulo de sementes em torno das redes de energia fonte. No início das 

simulações, no mês de junho, foram dispersas e depositadas em torno de 400 

sementes por célula de grade em distâncias de até um quilômetro a partir das 

fontes. Ao longo dos meses foi observado aumento gradativo na quantidade de 

sementes emitidas e, consequentemente, um crescimento no número de sementes 

acumuladas ao redor das fontes, chegando a até 22.000 sementes por célula no 
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mês de novembro. As manchas de deposição formadas entre os pontos 16, 17 e 18, 

1 e 2 e 13, 40 e 71, os quais desenvolveram três núcleos de sementes, 

respectivamente, destacaram-se em Ponta Grossa devido a área de influência que 

abrangeram. Por exemplo, no mês de novembro, sementes provenientes das fontes 

1 e 2 ultrapassaram distâncias de 2 km no sentindo sudoeste das redes, 

ultrapassando a BR 376. Entretanto, as quantidades mais expressivas de sementes 

depositaram-se nas vizinhanças das fontes (em aproximadamente 20 m), com casos 

de dispersão de longas distâncias, ou seja, acima de 100 m. Mantovani34(1993 

citado por FERREIRA; BORGHETTI, 2004) concluiu que é comum haver um 

acúmulo de sementes próximas à planta-mãe ao analisar espécies em partes da 

Floresta Atlântica; e isso pode ocorrer principalmente quando as sementes estão 

expostas a condições desfavoráveis de dispersão como baixa velocidade de vento, 

poucos vetores de dispersão ou competem com outras plantas.  

As velocidades médias do vento em Ponta Grossa variaram entre 3 e 5 m/s 

sazonalmente e tiveram direções predominantes de nordeste e leste, de acordo com 

as simulações do modelo WRF. Esses valores são atenuados pelo processo de 

promediação, mas dados medidos em campo por Rodrigues (2016) têm confirmado 

a predominância de valores médios mensais entre 2,5 e 5 m/s e direções de 

nordeste e leste. A escala de Beaufort pode ser usada como referência para 

qualificar a velocidade do vento (SANTANA, 2018). Assim, velocidades no intervalo 

entre 1,6 e 3,3 m/s correspondem a brisa leve e possuem influência em terra por 

meio de sensação de brisa na face e/ou sussurro de brisa, e entre 3,5 e 5,4 m/s 

correspondem a brisa fraca e em terra são observadas folhas e pequenos galhos em 

movimento constante (SPC/NOAA, 2018).  

As sementes de Tillandsia recurvata possuem aparatos que favorecem a 

atuação do vento na sua dispersão, como a cauda plumosa e a velocidade terminal 

média baixa. Apesar do vento médio para Ponta Grossa poder ser considerado fraco 

(CIRAM/EPAGRI, 2018), a influência dos fenômenos atmosféricos em microescala, 

como nessas sementes, pode ser significativa. Os resultados do kernels mostraram 

que muitas sementes atingiram distâncias acima de 300 m. Além disso, na seção 

6.3.2 também foi apresentado que algumas sementes alcançaram mais de 2 km a 

_______________  
 
3 MANTOVANI, W. Estrutura e dinâmica da floresta Atlântica na Juréia, Iguape – SP. 126 p.  

Tese (Livre Docência) – Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 1993. 
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partir da fonte. Em comparação, no modelo WINDISPER, 0,1% (217) das sementes 

de Pinus halapensis Mill. foram dispersas para mais de um quilômetro da fonte e o 

máximo alcance simulado foi igual a 216 km, como citado anteriormente. Entretanto, 

Nathan et al. (2000) haviam registrado em campo distâncias de 87 m para sementes 

da mesma espécie a partir do dossel de uma árvore. Victoriano-Romero et al. (2017) 

mostraram em um experimento que sementes de Tillandsia hubertiana e Tillandsia 

recurvata, sob a influência de vento médio de 1,6  1,4 m/s, deslocaram-se entre 5 e 

12 m, com máximos entre 10 e 37 m. 

No modelo Turbseed de Horn et al. (2012), a probabilidade de sementes de 

Cirsium arvense (L.) Scop., que possuem velocidade terminal média igual a 0,25 

m/s, serem dispersas até 25 m tiveram valores bastante diferentes das medições em 

campo, considerando um terreno modelado plano. Por outro lado, para além de 100 

m os resultados do modelo foram considerados satisfatórios pelos autores. Nesse 

caso, a probabilidade simulada pelo modelo foi igual a, aproximadamente, 25% e os 

dados reais apresentaram 17%. Os autores justificaram tais diferenças entre o 

modelo e a realidade devido à não representação do terreno acidentado, por 

utilizarem a velocidade terminal constante e por ter sido introduzida variabilidade 

apenas na componente vertical do vento. 

No caso em que a velocidade terminal é pequena, como para a espécie 

Tillandsia recurvata, a distância de deposição tende a aumentar, devido à grande 

influência que a componente turbulenta  passa a ter no movimento. Assim, no 

modelo SMDS, foi inserida aleatoriedade em diversas variáveis, como na , nas três 

componentes da velocidade e na direção do vento e no número de cápsulas das 

bromélias, de forma a tentar se aproximar mais do fenômeno real. Heydel et al. 

(2014) encontraram correlação positiva entre a ação da componente vertical da 

turbulência e longas distâncias (> 100 m) para espécies com  menor que 1,6 m/s 

em ambientes abertos; e entre a velocidade horizontal média do vento e espécies 

com  maior que 0,8 m/s. Soons e Bullock (2008) afirmam que em condições de 

vento forte, como rajadas, e turbulência atmosférica há favorecimento da dispersão 

de longa distância. Além disso, acrescentam que não é o vento médio que controla 

as maiores distâncias atingidas, mas os desvios causados por rajadas de vento e/ou 

por turbulência. Dessa maneira, as simulações realizadas com o SMDS podem ser 

consideradas adequadas e coerentes com a literatura na representação das 

distâncias de deslocamento das sementes de Tillandsia recurvata e do potencial de 
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dispersão desta espécie. Além disso, avalia-se que foi possível representar o 

fenômeno da dispersão de longa distância, provavelmente, pela introdução da 

aleatoriedade nas componentes turbulentas da velocidade e direção do vento.  

Os resultados do formato da curva do dispersal kernel foram satisfatórios, ao 

que se esperava e ao serem comparados com outros modelos de dispersão de 

sementes da literatura que utilizaram diferentes metolodogias (OKUBO et al., 1989; 

NATHAN et al., 2001; TACKENBERG et al., 2003; HORN et al., 2012); porém estes 

dados não foram validados em campo devido a falta de observações. Os resultados 

dos kernels das simulações do SMDS apresentaram a cauda longa e espessa, como 

foi mostrado na seção 6.3.2, que é uma característica de modelos de dispersão de 

longa distância, como descrito por Nathan et al. (2011). Entretanto, é interessante 

destacar que o SMDS é um modelo balístico, assim como o WINDISPER, o qual 

alcança, na teoria, distâncias características em torno de 20 m, porém possui em 

conjunto um módulo de geração de aleatoriedade no vento, semelhante ao modelo 

Turbseed. Nathan et al. (2011) afirmam que a adição das flutuações na componente 

vertical do vento pode resultar em deslocamentos de sementes superiores a 1 km. 

Assim, o perfil obtido para os kernels, as distâncias da dispersão atingidas e o fato 

de terem desenvolvido a cauda longa e espessa representam a influência da 

turbulência empregada nas componentes da velocidade e direção do vento. 

Baseado nos estudos de Okubo et al. (1989) e Nathan et al. (2000) foram 

ajustados dois modelos fenomenológicos à curva das distâncias dispersas: a 

distribuição exponencial negativa e a distribuição lei de potencia inversa (Figura 46). 

Esses dois modelos adaptam-se melhor à cauda longa do kernel após o acúmulo de 

sementes nas vizinhanças das fontes. Uma vez que os resultados das curvas de 

dispersão tiveram formas bastante similares entre si, em todo o período de 

simulação, é apresentado o exemplo do ano de 2015 na Figura 46.  

Avaliando a relação linear entre os dados da dispersão das sementes e o 

modelo exponencial negativo observa-se que esse se ajusta aos resultados que são 

superiores a 50 m, os quais têm uma baixa frequência de ocorrência. O valor do 

coeficiente de determinação ( 2) igual a 0,87 mostra que as duas curvas são 

correlacionadas, porém na Figura 46 ficam visíveis as diferenças entre elas. É 

possível perceber que esse modelo subestima o número de sementes depositadas 

nas distâncias inferiores a 70 m. 
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FIGURA 46 - CURVA DE DISPERSÃO DAS SEMENTES DE Tillandsia recurvata PARA O ANO DE 
2015 (LINHA PRETA) E AJUSTE DOS MODELOS FENOMENOLÓGICOS DA 
EXPONENCIAL NEGATIVA (LINHA VERMELHA) E DA LEI DE POTÊNCIA INVERSA 
(LINHA AZUL), APRESENTADOS EM ESCALA SEMILOG. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

A distribuição da potência inversa mostra-se mais adequada porque a partir 

dos 20 m contorna a curva de dispersão até o limite de 300 m, porém essa também 

não representa as sementes depositadas em distâncias inferiores a 20 m. Assim, o 

 = 0,96 mostra uma boa correlação entre as curvas após a concentração máxima 

de sementes, mas não significa que representa o fenômeno. Esses comportamentos 

foram confirmados em Nathan et al. (2000). Em geral, as funções estatísticas 

aplicadas às distâncias de dispersão não possuem uma base mecanística, incluindo 

informações mais robustas das plantas, mas elas podem descrever adequadamente 

o dispersal kernel. Bullock et al. (2017) analisaram 168 casos de curvas de 

dispersão provenientes de 144 espécies de plantas, considerando variados agentes 

dispersores e características das plantas. Os autores verificaram que as funções de 

decaimento exponencial (exponential power) e secante hiperbólica em base 

logarítmica (log-sech) se destacaram no ajuste às curvas dentre onze funções de 

probabilidade diferentes; e que provavelmente essas podem ser aplicadas para 

qualquer caso de dispersão de sementes. A primeira se ajustou bem ( = 0,98) em 
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144 casos de dispersão, enquanto a segunda a 142 casos com  = 0,97. Por outro 

lado, as funções log-normal e Gaussiana tiveram os piores resultados, 

representando 69 e 63 dos casos, respectivamente. Para sementes plumosas, Clark 

et al. (2005) verificaram que a função Gaussiana e a 2Dt (t de Student 

bidimensional) foram as que melhor se ajustaram. A distribuição Gaussiana Inversa 

utilizada por Katul et al. (2005) também é bastante aplicada aos kernels de 

sementes dispersas pelo vento, porém em Bullock et al. (2017) a representação foi 

fraca. Os autores concluíram que nenhuma função de probabilidade se ajusta a 

todas as curvas de dispersão, porém há grandes diferenças no poder de 

representação das funções.  

Na seção 6.4 foram apresentados os resultados da dispersão das sementes 

considerando a ação da precipitação horária em Ponta Grossa. Victoriano-Romero 

et al. (2017) observaram que de uma amostra de 80 cápsulas de Tillandsia 

recurvata, apenas 2,5% não emitiram sementes em eventos de chuva com média 

mensal de 8,7  8,6 mm. No presente trabalho, no período de junho a novembro, os 

dados simulados pelo WRF mostraram pouca ocorrência de chuvas na região. Por 

exemplo, em um dos pontos da grade sobre Ponta Grossa a média horária de 

precipitação foi igual a 0,039  0,56 mm, com valor máximo horário igual a 30,6 mm, 

no ano de 2015. O acumulado anual para este ponto foi de 332,6 mm, mas na maior 

parte das horas não houve precipitação. Por isso, visto os casos isolados de 

precipitações mais intensas e considerando que essa não é a época mais chuvosa 

na região, como apresentado na metodologia, não foi identificada a influência das 

chuvas na retenção das sementes de Tillandsia recurvata. 

Nos resultados não ficou evidente uma direção predominante da dispersão 

das sementes, possivelmente, pela grade onde foram desenvolvidas as simulações 

ser focada na área urbana de Ponta Grossa e possuir tamanho de 8 x 8 km. 

Entretanto, em campo, o crescimento de tais plantas permanece pontual nas redes 

de energia e nas mesmas regiões que já ocupavam no passado (RODRIGUES, 

2016). É importante ressaltar que a partir das sementes depositadas não 

necessariamente se desenvolverão bromélias, uma vez que não foram considerados 

efeitos de germinação na modelagem.  

O desenvolvimento deste modelo mecanístico de dispersão de sementes se 

mostrou uma ferramenta útil na representação de um fenômeno ecológico que se 

relaciona com a física da Camada Limite Atmosférica. Observa-se que a modelagem 
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realizada possui alguns avanços em relação ao encontrado na literatura, como a 

introdução de várias fontes de sementes, o uso de dados reais da espécie em 

questão em Ponta Grossa, valores medidos da velocidade terminal e a geração da 

turbulência nas componentes da velocidade e na direção do vento, o que poupa 

esforços de medição em campo.  
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8 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi possível então identificar valores para a velocidade 

terminal das sementes da Tillandsia recurvata e validar esses resultados 

estatisticamente, verificar a distribuição espacial e temporal das sementes na área 

urbana de Ponta Grossa, avaliar o potencial de dispersão desta espécie por meio 

das distâncias alcançadas (dispersal kernel), e analisar possíveis alterações nestas 

variáveis devido à influência da precipitação local. 

Assim, pode-se afirmar que o sistema de modelagem de dispersão de 

sementes desenvolvido nesta pesquisa teve resultados satisfatórios, tanto como 

ferramenta de modelagem quanto na representação do movimento das sementes de 

Tillandsia recurvata. O comportamento esperado para a simulação da dispersão das 

sementes com relação a resultados teóricos foi atingido, a validação estatística dos 

resultados da velocidade terminal comprovou os dados experimentais e a introdução 

do efeito de turbulência auxiliou na representação do movimento a longas distâncias, 

apesar de este ser um modelo balístico. 

Além disso, apesar da geração de séries sintéticas de turbulência e das 

simulações terem sido realizadas para sementes individuais, o modelo foi bastante 

eficiente computacionalmente. Por exemplo, a dispersão dos dados em 6 meses na 

grade definida (8 x 8 km) foi realizada em aproximadamente 5 minutos, o que é uma 

modelagem bastante rápida. O modelo também possui a flexibilidade de ajuste do 

tamanho da grade de simulação podendo representar fenômenos em escalas 

maiores.  

Sem dúvida, quanto mais dados de entrada das sementes e do local de 

interesse, melhor será a representação do fenômeno, e neste trabalho também 

foram necessárias aproximações para algumas variáveis das quais não se tinha 

informações. Por exemplo, não se tinha o conhecimento de onde vêm as bromélias 

até que se fixem nas redes de distribuição de energia elétrica e, por isso, as próprias 

redes infestadas foram consideradas as fontes. Entretanto, conclui-se que este 

modelo pode ser utilizado para qualquer tipo de semente com dispersão 

anemocórica e em diversas regiões, contanto que se tenham os dados de entrada 

adequados. 

Por fim, percebe-se que a modelagem mecanística de dispersão de 

sementes ainda pode ser bastante explorada em diversos aspectos em trabalhos 
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futuros como na medição de dados das plantas-mãe e das sementes, em 

informações sobre a germinação e fatores relacionados, nas condições 

meteorológicas pertinentes, nos diferentes agentes dispersores atuantes, na 

introdução de terrenos acidentados e obstáculos à dispersão. Destaca-se também a 

relevância de continuar investigando os efeitos da turbulência atmosférica na 

dispersão das sementes pelo vento, uma vez que, até o momento, esse parâmetro 

ainda controla a dispersão para longas distâncias. 
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