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“Enquanto o poço não seca, não 

sabemos dar valor à água.” 

 

(Thomas Fuller) 

  



 

 

RESUMO 

A crescente demanda pela utilização de recursos hídricos em nossa sociedade faz com que seja 

necessária a ampliação dos meios de captação de água. As águas subterrâneas surgem como 

alternativa à captação convencional, tendo em vista que o armazenamento da água nas camadas 

inferiores do solo garanta a manutenção da qualidade deste recurso, uma vez que passam por 

processos naturais de filtração. Nesse sentido, a caracterização dos sistemas aquíferos por meio 

de modelagem matemática surge como ferramenta de auxílio na compreensão do fluxo 

subterrâneo local. A presente pesquisa tem como principal objetivo analisar o comportamento 

hidrogeológico do município de Teófilo Otoni - MG, com base em simulações oriundas de 

modelos conceituais, pelo método das diferenças finitas. Por meio de simulação de propriedades 

influentes no transporte hídrico como taxa de recarga, vazão de bombeamento de poços e 

condutividade hidráulica, foi possível observar as variações nos valores máximos e mínimos de 

carga hidráulica em pontos discretizados nos limites do modelo conceitual proposto, auxiliando 

assim no entendimento dos resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Método das diferenças finitas, Modelos conceituais de simulação, 

Comportamento hidrogeológico, Fluxo subterrâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The growing demand for the use of water resources in our society makes it necessary to expand 

the means of abstraction of water. Groundwater emerges as an alternative to conventional 

abstraction, owing to the storage of water in the lower layers of the soil ensures the maintenance 

of the quality of this resource, since they undergo natural filtration processes. In this sense, the 

characterization of the aquifer systems through mathematical modeling appears as a tool to aid 

in the understanding of the local underground flow. The present research has as main objective 

to analyze the hydrogeological behavior of Teófilo Otoni - MG, based on simulations derived 

from conceptual models, by the finite difference method. By means of simulation of influent 

properties in the water transport as recharge rate, well pumping rate and hydraulic conductivity 

it was possible to observe the variations in the maximum and minimum values of hydraulic 

head in discretized points within the limits of the proposed conceptual model, thus helping in 

the understanding of the results obtained.  

 

Keywords: Finite difference method, Conceptual simulation models, Hydrogeological 

behavior, Underground flow. 
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1. Introdução 

 

 

Nas últimas décadas, os grandes avanços proporcionados pela humanidade no 

âmbito da evolução tecnológica promoveram um enorme impacto na disponibilidade dos 

recursos naturais. A crescente ação e intervenção antrópica na natureza, bem como a rápida 

ocupação de espaços, aliados com o desenvolvimento acelerado dos centros urbanos, muitas 

vezes de forma desordenada causam uma série de ações negativas com o passar dos tempos. 

A disponibilidade de água é de fundamental importância para o desenvolvimento 

de novos centros urbanos, uma vez que se caracterizam como fator imprescindível para a 

implantação de aglomerados populacionais de qualquer porte. Nesse sentido, a disponibilidade 

de água é essencial para o desenvolvimento de atividades cotidianas individuais e coletivas, 

sejam elas em ambientes urbanos ou rurais, em qualquer cenário socioeconômico. 

A Lei Federal nº 9433/97 caracteriza a água como um bem de domínio público e 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e sua gestão deve sempre proporcionar 

os seus usos múltiplos, de forma a sempre assegurar a qualidade e a quantidade deste recurso. 

Os usos múltiplos da água se referem às diversas formas que a água pode ser utilizada nas mais 

diversas atividades de infraestrutura social, industrial, agrícola, ambiental. 

Nesse sentido, a caracterização quantitativa e qualitativa dos sistemas aquíferos 

assume papel fundamental no planejamento urbano, uma vez que a disponibilidade de recursos 

hídricos subterrâneos surge como alternativas à distribuição de água para consumo humano e 

desenvolvimento de atividades cotidianas. Consequentemente, o entendimento e a 

caracterização dos sistemas aquíferos em escala regional por meio de estudos hidrogeológicos 

aplicados se fazem necessários.  A utilização de modelos matemáticos e computacionais 

aplicados ao fluxo subterrâneo constituem-se como meios para entendermos e quantificar as 

reservas subterrâneas e aquíferos existentes. A utilização desse recurso surge como alternativa 

principal ou complementar à captação superficial em ambientes urbanos ou rurais. 

Em regiões com distribuições irregulares de precipitações, os sistemas aquíferos 

podem se constituir importantes componentes da hidrologia regional como fontes de 

abastecimento de água. Apesar das dificuldades naturais de se mapearem e estudarem esses 

sistemas altamente heterogêneos, compreender seu comportamento e as respostas de 

intervenções antrópicas é o primeiro passo para assegurar o uso sustentável das reservas e a 

disponibilidade futura da água (COTA et al., 2012). 
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

 

Estimar o fluxo hidrogeológico do município de Teófilo Otoni, via solução 

numérica da equação geral do fluxo subterrâneo pelo método das diferenças finitas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Discutir sobre a utilização dos recursos hídricos subterrâneos; 

 Desenvolver modelos conceituais de simulação do fluxo nos limites do município; 

 Simular condições de fluxo subterrâneo, visando analisar a eficácia do modelo 

proposto em situações distintas; 

 Apresentar mapas de formações geológicas e de solos do município de Teófilo 

Otoni; 

 Apresentar, por meio de mapas, as simulações realizadas para diferentes parâmetros 

que influem no regime hidrogeológico local. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Águas Subterrâneas 

 

Segundo Tucci (2015), os recursos hídricos são as águas que se encontram na 

superfície terrestre ou subterrânea e que podem ser utilizadas de diversas formas. São bens de 

relevante valor para a promoção do bem estar de uma sociedade, estando a água presente nas 

etapas finais ou intermediárias na quase totalidade das atividades humanas. 

A água encontra-se na totalidade do globo terrestre, nos estados sólido, líquido e 

gasoso, circulando de maneira livre pela atmosfera e pela superfície terrestre.  De acordo com 

Porto (2012), o processo global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a 

atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia do sol, associada à gravidade e à 

rotação terrestre é conhecida por ciclo hidrológico, e caracteriza a disposição das águas em 

nosso planeta. A figura (1) ilustra a interação entre os componentes do ciclo hidrológico. 

 

Figura 1 – Representação do ciclo hidrológico. 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2016) 

 

De acordo com Porto (2012), uma parcela da água que precipita é interceptada, 

infiltra e percola descendentemente pelos espaços vazios do solo e do material geológico, 

influenciada pela gravidade e por forças de pressão e capilaridade, até atingir uma zona de 
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saturação onde todos os espaços vazios estão preenchidos com água. Enquanto no processo de 

percolação, o fluxo tem sentido majoritariamente vertical, na zona saturada o movimento 

através da rocha ou sedimento é predominantemente horizontal. Esse fluxo dá origem aos 

sistemas aquíferos e lençóis subterrâneos de fundamental importância para este estudo. 

Água subterrânea é toda água que ocorre abaixo da superfície da terra, preenchendo 

os vazios intergranulares, fraturas e falhas das rochas compactas, submetida a duas forças (de 

adesão e de gravidade) e desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, 

do fluxo dos rios, lagos e brejos. As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, 

uma vez que constituem uma parcela da água precipitada (BOSCARDIN BORGHETTI et al., 

2004). 

Chifunga (2003) entre outros, relata que 97,6% da água do planeta é constituída por 

oceanos, mares e lagoas de água salgada. A água doce, da ordem de 2,4% da água do planeta, 

tem sua maior parte situada nas calotas polares e geleiras com 1,9%. Da parcela restante, 0,5% 

é constituída pelas águas subterrâneas.  

A água subterrânea faz parte do ciclo hidrológico e é constituída por água de chuva 

que penetra em camadas do terreno capazes de armazená-la e movimentá-la. O volume da água 

de chuva que penetra no terreno é denominado recarga. A água subterrânea escoa e atinge áreas 

de descarregamento, aflorando à superfície e alimentando, desta forma, rios, lagos, córregos e 

demais corpos hídricos. 

Denomina-se aquífero, uma formação geológica que contêm água e permite que 

quantidades significativas dessa água se movimentem no seu interior em condições naturais 

(FEITOSA e MANOEL FILHO, 2000). A propriedade que os aquíferos têm de armazenar 

significativas quantidades de água é de vital importância para a superação de problemas 

associados a longos períodos de estiagem ou a distribuições irregulares de precipitação, que são 

agravados por mudanças climáticas. 

O aquífero precisa ser uma formação rochosa capaz de permitir o armazenamento 

natural da água; caso contrário, esta água evaporaria ou tomaria outros rumos, O aquífero, em 

geral, se mede por grandes ou pequenas extensões em quilômetros quadrados. Além de servir 

como uma grande cisterna natural, o aquífero precisa ainda ter facilidade de transmitir a água 

nele depositada. Portanto, a constituição geológica só será aquífera se, além de ter seus poros 

saturados (cheios) de águas, permitir a fácil transmissão da água armazenada. (BOSCARDIN 

BORGHETTI et al., 2004). 

A água oriunda das precipitações infiltra e percola entre as camadas do solo e fica 

retida no mesmo, em diferentes regiões do mesmo.  O aquífero é arbitrariamente dividido em 



19 

 

uma zona saturada e uma insaturada. Segundo Feitosa e Manoel Filho (2000), a zona saturada, 

ou zona de saturação fica situada abaixo da superfície freática e nela todos os vazios existentes 

no terreno estão preenchidos com água. O autor ainda define a zona insaturada (ou zona de 

aeração ou zona vadosa), situada entre a superfície freática e a superfície do terreno e nela os 

poros estão parcialmente preenchidos por gases (principalmente ar e vapor de água) e por água, 

conforme representada pela figura (2). 

 

Figura 2 – Representação das zonas do solo. 

 

Fonte: Guimarães (2007) 

 

Guimarães (2007) explica que o percurso de infiltração da água depende de muitos 

fatores como a porosidade do solo, a existência de  cobertura vegetal, a inclinação do terreno e 

a intensidade, duração e frequência das precipitações, ficando uma parte retida na zona não 

saturada ou insaturada (parte do solo parcialmente preenchida pela água), sendo a parte do 

subsolo entre o solo e o lençol freático; e uma parte atinge as zonas mais profundas do subsolo, 

constituindo a zona saturada (onde poros ou fraturas estão totalmente preenchidos por água), 

que vai até onde a água não pode penetrar mais. 

Os aquíferos são classificados quanto à litologia das rochas existentes na região de 

estudo.  Essa constituição geológica é quem determina a velocidade de percolação da água em 

seu meio, bem como seu armazenamento enquanto reservatório. A litologia do meio poroso é 

decorrente da origem geológica local que pode ser fluvial, lacustre, eólica glacial e aluvial 

(rochas sedimentares), vulcânica (rochas fraturadas) e metamórfica (rochas calcáreas), 

determinando os diferentes tipos de aquífero.  
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 Dessa forma, os aquíferos são classificados de três maneiras, relacionados com 

a litologia existente. Boscardin Borghetti et al. (2004) cita-os da seguinte maneira, 

representados pelo quadro (1) e ilustrados pela figura (3). 

 

Quadro 1 – Classificação dos aquíferos 

Tipo de Aquífero Caracterização 

Aquíferos porosos ou 

sedimentares 

Constituídos de rochas sedimentares consolidadas, 

sedimentos inconsolidados ou solos arenosos, onde 

a circulação da água se faz nos poros formados 

entre os grãos de areia, silte e argila de granulação 

variada. Possuem alta capacidade de 

armazenamento em virtude da facilidade de 

infiltração em seu meio. Uma particularidade desse 

tipo de aquífero é a sua porosidade quase sempre 

homogeneamente distribuída, permitindo que a 

água flua em todas as direções, em função dos 

diferentes pontos de pressão hidrostática existentes 

nesse meio. A essa propriedade, dá-se o nome de 

isotropia 

Aquíferos fraturados ou 

fissurais 

Formados por rochas ígneas, metamórficas ou 

cristalinas, duras e maciças, onde a circulação da 

água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas 

devido ao movimento tectônico. A capacidade de 

acumulação de água nesse meio está condicionada 

à quantidade de fraturas existentes nessas rochas. 

Nesses sistemas, o fluxo da água tende a ter um 

direcionamento preferencial, acompanhando as 

fendas existentes. São ditos, portanto, aquíferos 

anisotrópicos.  

Aquíferos cársticos 

São aqueles formados em rochas calcáreas ou 

carbonáticas, onde a circulação da água se faz nas 

fraturas e outras descontinuidades (diáclases) que 

resultaram da dissolução do carbonato pela água. 
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Essas aberturas podem atingir grandes dimensões, 

criando, nesse caso, verdadeiros rios subterrâneos. 

São aqüíferos heterogêneos, descontínuos, com 

águas duras, com fluxo em canais. As rochas são os 

calcários, dolomitos e mármores. 

Fonte: Boscardin Borghetti et al. (2004) 

 

Figura 3 – Classificação dos aquíferos quanto à sua litologia 

 

Fonte: Boscardin Borghetti et al. (2004) 

 

Tais aquíferos são classificados ainda quanto à pressão da água na superfície 

superior e a presença de lençol freático. Cleary (2007) classifica lençol freático como a 

superfície superior da zona de saturação que está em contato direto com a pressão do ar 

atmosférico através dos espaços vazios no material geológico.  

Feitosa e Manoel Filho (2000) classificam como aquíferos livres os sistemas cujo 

limite superior é uma superfície freática, na qual todos os pontos se encontram à pressão 

atmosférica. Os autores ainda classificam os aquíferos como confinados, onde a pressão da água 

no topo é maior do que a pressão atmosférica. Estes, podem ser classificados como drenantes e 

não-drenantes, sendo os drenantes aqueles em que pelo menos uma das limítrofes é permeável, 

permitindo a entrada e saída de fluidos pelo topo ou pela base, e os não-drenantes os que 

possuem camadas inferior e superior impermeáveis. Existem ainda os aquíferos suspensos, que 

são um caso especial de aquífero livre formado sobre uma camada impermeável ou 

semipermeável de extensão limitada e situada entre a superfície freática regional e o nível do 
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terreno, sendo que estes existem em caráter temporário, na medida em que drenam para o nível 

freático subjacente, conforme pode ser observado na figura (4). 

Figura 4 – Classificação dos aquíferos quanto à existência de camadas. 

 

 

Feitosa e Manoel Filho (2000) descrevem que o conceito de infiltração no ciclo 

hidrológico foi introduzido por Horton em 1933, que o define como a taxa máxima à qual um 

solo pode absorver a precipitação em certa condição. Em sua hipótese, é admitido de a 

capacidade de infiltração é exponencialmente decrescente, com o tempo, de um valor máximo 

inicial até uma taxa constante. A infiltração e armazenamento da água nas camadas do solo 

ocorre pela presença de poros e espaços vazios na matriz do solo. A existência desses espaços 

permite a entrada de ar e de água oriunda de precipitação. 

 

2.2 Propriedades dos Aquíferos 

 

À medida relativa do volume de vazios de um meio poroso dá-se o nome de 

porosidade (TUCCI, 2015). Os materiais porosos aqui discutidos, contem vazios 

interconectados uns aos outros que participam desse processo de armazenamento de água. A 

porosidade pode ser expressa como a fração de vazios contidos em um volume representativo 

do meio poroso (TUCCI, 2015), conforme a equação (2.1). 
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V

VV                                                          (2.1) 

 - porosidade total 

VV
 - volume de vazios 

V - volume total 

 

Segundo Todd e Mays (2005), o termo porosidade efetiva refere-se à quantidade de 

espaços porosos disponíveis para fluidos e pode ser expresso como uma taxa dos poros 

interconectados ao volume total de solo. Ao extrair-se água de um aquífero, parte do líquido é 

retido pelas forças moleculares e pela tensão superficial e apenas parte do volume armazenado 

estará disponível. Nessa abordagem, a porosidade efetiva pode ser definida como a razão entre 

o volume de água efetivamente liberado de uma amostra de rocha porosa saturada e o volume 

total da amostra. (FEITOSA E MANOEL FILHO, 2000). Tal razão pode ser expressa pela 

equação (2.2). 

V

V D
e                                                         (2.2) 

 e - porosidade efetiva 

VD
 - volume de água drenada por gravidade 

V - volume total 

 

A porosidade varia em função da granulometria do solo e do arranjo dos grãos. 

Feitosa e Manoel Filho (2000) descrevem que o tamanho dos grãos interfere, uma vez que 

quanto menores forem, maior a facilidade dos grãos ocuparem espaços vazios, que pudessem 

vir a ser preenchidos por água e ar. A figura (5) ilustra a relação entre porosidade e textura em 

diferentes tipos de rocha. 
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Figura 5 - Representação esquemática de distintos tipos de rocha, indicando a relação 

entre a textura e a porosidade  

 

 

Fonte: Feitosa e Manoel Filho (2000) 

Na figura (5) previamente apresentada, (a) representa uma rocha sedimentar com 

granulometria homogênea (porosidade elevada), (b) se refere a uma rocha sedimentar cujos 

grãos são porosos (porosidade muito elevada), (c) diz respeito a uma rocha sedimentar de 

granulometria homogênea (baixa porosidade), enquanto (d) ilustra uma rocha sedimentar de 

granulometria heterogênea e alto grau de cimentação (porosidade muito baixa), (e) uma rocha 

com porosidade secundária devido a fraturas e (f) apresenta uma rocha com porosidade 

secundária devido a dissolução.  

A tabela (1) apresenta valores médios de porosidade efetiva de alguns materiais. 
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Tabela 1 – Porosidade efetiva de materiais 

Material Porosidade efetiva (%) 

Cascalho (textura grossa) 28 

Cascalho (textura média) 32 

Cascalho (textura fina) 34 

Areia (textura grossa) 39 

Areia (textura média) 39 

Areia (textura fina) 43 

Silte 46 

Argila 42 

Arenito, granulação fina 33 

Arenito, granulação média 37 

Calcário 30 

Fonte: Todd e Mays (2005) 

 

Cada material apresenta também uma facilidade de conduzir água sob a influencia 

do gradiente de uma superfície potenciométrica. (CLEARY, 2007). Tal conceito recebe o nome 

de condutividade hidráulica e é uma propriedade tanto do meio poroso quanto do fluido que o 

atravessa. Quanto maior a condutividade, melhor a capacidade do aquífero transmitir água. No 

entanto, tal propriedade não está diretamente relacionada com a porosidade, uma vez que os 

materiais possuem diferentes comportamentos em relação aos dois parametros. (CLEARY, 

2007). A condutividade hidráulica pode ser expressa, em função dos parâmetros do meio e do 

fluido como. 

v

kggk
K 




                                                         (2.3) 

K - condutividade hidráulica 

k - permeabiliade intrínseca do meio poroso 

ρ – massa específica do fluido 

µ - viscosidade absoluta do fluido 

g - aceleração da gravidade 

 

A permeabilidade intrínseca é função do meio poroso, sua granulometria e sua 

disposição estrutural. Valores de permeabilidade e condutividade hidráulica são obtidos 
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experimentalmente e podem ser encontrados em fontes da literatura. A tabela (2) expressa  

valores estimados de cndutividade hidráulica de acordo com o tipo de solo. 

 

Tabela 2 – Valores médios de condutividade hidráulica para diferentes tipos de solo.  

Material 
Condutividade 

hidráulica (mm/h) 

Condutividade 

Hidráulica (m/d) 

Areia 210,06 5,04 

Areia franca 61,21 1,47 

Franco arenoso 25,91 0,62 

Franco 13,21 0,32 

Franco siltoso 6,86 0,16 

Franco argilo arenoso 4,32 0,10 

Franco argiloso 2,29 0,05 

Franco argilo siltoso 1,52 0,04 

Argila arenosa 1,27 0,03 

Argila siltosa 1,02 0,02 

Argila 0,51 0,01 

Fonte: Georgia Stormwater Manual (2001), adaptado de Febusson e Debo (1990). 

 

Outra importante propriedade dos aquíferos é a transmissividade que de acordo com 

Feitosa e Manoel Filho (2000), corresponde ao volume de água que pode ser transmitido 

horizontalmente por toda a espessura saturada do aquífero. Sua relação com a condutividade 

hidráulica pode ser expressa por meio da equação (2.4). 

 

 bKT                                                                       (2.4) 

T - transmissividade 

K - condutividade hidráulica 

b – espessura da camada 

 

Tucci (2015) destaca que em aquiferos confinados, o mecanismo de cedência de 

água para o meio ocorre devido à variação do volume do poro em função da compressibilidade 

do aquífero e da água. A capacidade que os aquíferos possuem de armazenar e transmitir água 

depende das propriedades da água e do meio poroso (FEITOSA e MANOEL FILHO, 2000). 

Tais propriedades são responsáveis pela dinâmica de fluxo do mesmo. É conveniente 

determinar o armazenamento específico como característica e propriedade do aquífero. O autor 
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define o armazenamento específico de um aquífero saturado como o volume de água liberado 

por um um volume unitário do aquífero, submetido a um decréscimo unitário de carga 

hidráulica. Tal armazenamento pode ser expresso pela equação (2.5). 

 

hV

V
S LIB

S



                                         (2.5) 

SS - armazenamento específico 

δ – pequena variação volumétrica. 

VLIB – volume liberado pelo aquífero 

h – carga hidráulica 

 

No caso de aquíferos confinados, na liberação da água, os poros continuam 

preenchidos. A pressão do fluido no aquífero é maior que a pressão na atmosfera e na extração 

da água, ocorre gradativamente uma diminuição na pressão hidrostática, aumentando 

consequentemente o peso das camadas geológicas superiores, provocando uma acomodação do 

solo, e consequente compactação do aquífero (FEITOSA e MANOEL FILHO, 2000). 

Ocorre então o fato da água ser liberada por conta de dois fatores principais: a 

redução da pressão hidrostática e a redução dos vazios do aquífero. O armazenamento 

específico passa a ser calculado pela equação (2.6). 

 

)(   gSS                                                 (2.6) 

 

SS - armazenamento específico 

ρ – massa específica do fluido 

g – aceleração da gravidade 

α – compressibilidade do meio poroso 

η - porosidade total 

β – compressibilidade da água 

 

Cleary (2007) ressalta que o coeficiente de armazenamento é usado principalmente 

na análise bidimensional de aquíferos de fluxo horizontal, em que numa abordagem hidráulica, 

as variações verticais de carga são desprezíveis. Para uma abordagem tridimensional, que deve 

ser considerada na solução de problemas práticos, uma outra formulação deve ser considerada, 

conforme será descrito mais adiante.  

Cleary (2007) ainda relaciona o coeficiente de armazenamento com o 

armazenamento específico. O autor afirma que a condição para um aquífero confinado fornecer 
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valores significativos de água, grandes quedas de carga em superfícies extensas devem ocorrer. 

A figura (6) representa a interpretação do coeficiente de armazenamento, relacionando a área 

do aquífero, obtida com base nas dimensões d1 e d2, na espessura b do mesmo e a equação (2.6), 

previamente apresentada. 

 

Figura 6 – Interpretação gráfica do coeficiente de armazenamento.  

 

Fonte: Cleary (2007) 

 

O regime de escoamento de um fluido em movimento e composto por três 

componentes específicas: a energia cinética (EC), a energia potencial gravitacional (EG) e a 

energia de pressão (EP), cujas expressões matemáticas são expressas pelas equações (2.7), (2.8) 

e (2.9). 

 
2

2

1
mvEC                                                                   (2.7) 

 

mgHEG                                                                    (2.8) 

 

PVEP                                                                       (2.9) 

m – massa do fluido 

v – velocidade de deslocamento 

g – aceleração da gravidade 

H – altura em relação a um referencial 

P – pressão do fluido 

V – volume de armazenamento 
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A soma dessas três componentes representa a energia mecânica exercida por um 

fluido em deslocamento. Ao relacionarmos a energia mecânica com a massa do fluido, a energia 

mecânica passa a ser expressa como a equação (2.10). 

 



P
ghv

m

EM  2

2

1
                                                    (2.10) 

 

Em problemas de hidrogeologia, considera-se que a velocidade de deslocamento 

subterrâneo é muita pequena e o termo da energia cinética pode ser desprezado. Assim a energia 

mecânica por unidade de massa, é chamada de potencial hidráulico (ψ), expresso pela equação 

(2.11). 




P
gh                                                              (2.11) 

ψ – potencial hidráulico  

g – aceleração da gravidade 

h – altura em relação a um referencial 

P – pressão do fluido 

ρ – massa específica do fluido 

 

Feitosa e Manoel Filho (2000) definem potencial hidráulico como uma quantidade 

física, capaz de ser medida em cada ponto do escoamento, tais que o escoamento sempre ocorre 

dos pontos com maior potencial para os pontos com menor potencial, independente da direção. 

A pressão P é dada por: 

 

)(0 zHgPP                                                      (2.12) 

P – pressão do fluido 

P0 – pressão atmosférica 

ρ – massa específica do fluido 

g – aceleração da gravidade 

(H – z) – diferença de cota entre dois pontos 

 

Na Hidrogeologia, a pressão atmosférica P0 (pressão atmosférica) pode ser 

considerada nula nas camadas inferiores do solo. 
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)( zHg
gz


                                                    (2.13) 

gh                                                                (2.14) 

 

O potencial hidráulico em ponto qualquer é simplesmente a carga hidráulica do 

ponto (h) multiplicada pela aceleração da gravidade (g). Como na superfície terrestre g é 

praticamente constante, ψ e h são perfeitamente correlacionáveis e a carga hidráulica pode ser 

considerada como um potencial do ponto de vista físico e matemático. Combinando as 

expressões (2.12), (2.13) e (2.14) obtém-se a expressão do cálculo da carga hidráulica, 

conforme a equação (2.15). 

 

g

P
zh


      ou     



P
zh                                               (15) 

 

h – carga hidráulica 

z – cota do ponto 

P – pressão do fluido 

ρ – massa específica do fluido 

g – aceleração da gravidade 

𝛾 – peso específico do fluido 

 

A carga hidráulica é representada pela soma da carga de elevação z (altitude ou cota 

do ponto) e a carga de pressão P/ 𝛾. 

A determinação de parâmetros e de valores exatos que representem o fluxo 

subterrâneo é de imensa complexidade e virtualmente impossível de serem determinados. Tal 

dificuldade é evidenciada pela adoção de valores médios de propriedades do meio poroso, nas 

variáveis hidráulicas bem como da distribuição irregular dos poros e fraturas existentes nos 

aquíferos. 

Desde o ano de 1856, o engenheiro hidráulico Henry Darcy buscava realizar 

experimentos para a determinação de fluxo subterrâneo. Para encontrar os resultados esperados, 

Darcy desenvolveu um dispositivo que tentasse reproduzir a vazão de escoamento em um filtro 

de areia, conforme ilustrado na figura (7). 
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Figura 7 – Experimento de Darcy. 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa e Manoel Filho (2000) 

 
 

h1 – carga hidráulica no piezômetro 1 

h2 – carga hidráulica no piezômetro 2 

z1 – cota do ponto P1 (piezômetro 1) 

z2 – cota do ponto P2 (piezômetro 2) 

Q – vazão constante que passa pelo cilindro 

A – área da seção transversal do cilindro 

Δh – variação da carga hidráulica entre os piezômetros 1 e 2 

L – distância entre os piezômetros 1 e 2 
 

 

Na realização do experimento, Darcy pode concluir que a vazão de escoamento do 

fluido era proporcional à seção transversal (A) do filtro, proporcional à diferença de cargas 

hidráulicas (h1 e h2), entre os piezômetros e inversamente proporcional à distância L entre os 

piezômetros.  

Com tais informações, chegou-se à lei ou fórmula de Darcy, expressa pela equação 

(2.16). 

L

h
KAq






                                                         (2.16) 

q - fluxo 

K – condutividade hidráulica 

A – área da seção transversal  

Δh – variação da carga hidráulica  

L – distância entre dois pontos distintos 
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A diferença entre as cargas hidráulicas (h1 e h2) dividida pelo comprimento (L), 

como a taxa da perda de carga por unidade de comprimento e tal parâmetro é chamado de 

gradiente hidráulico. 

Tucci (2015) explica que diferentemente do conceito tradicional de velocidade 

(variação do deslocamento em função do tempo), no estudo de águas subterraneas é definido 

como um fluxo volumétrico escoado por unidade de área total (grãos e vazios) e por unidade 

de tempo. Tal conceito é conhecido como velocidade de Darcy e representa um fluxo 

macroscópico, definido em um elemento representativo de área total. A lei de Darcy pode ser 

expressa por meio da equação (2.17). 

 

A

Q

tA

V
q a 




                                                           (2.17) 

 

2.3 Fluxo em meio porosos 

 

Em termos práticos o fluxo subterrâneo ocorre em um meio tridimensional, sendo 

necessário estabelecer funções que representem o fluxo nessa escala. A representação da lei de 

Darcy por um vetor gradiente aproxima o estudo das situações ocorrentes na prática. 

O vetor gradiente é um operador que indica a taxa de variação de uma grandeza 

escalar ao longo de cada um dos eixos cartesianos. Esse vetor caracteriza a variação de uma 

função no espaço, indicando sempre o módulo, direção e sentido da sua máxima variação 

dimensional, conforme descrito na equação (2.18). 
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                                              (2.18) 

 

h


 - vetor gradiente da carga hidráulica 

i
x

h ˆ



 - variação da carga hidráulica na direção do eixo x. 

j
y

h ˆ



- variação da carga hidráulica na direção do eixo y. 

k
z

h ˆ



- variação da carga hidráulica na direção do eixo z. 
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A lei de Darcy passa então a ser escrita na forma expressa na expressão (2.19). 

 

L

h
Kq





        >>        hKq





                                (2.19) 

 

q


 – fluxo de Darcy 

K – condutividade hidráulica 

h


 - vetor gradiente da carga hidráulica 

 

Onde q


 representa o vetor velocidade aparente constituído por componentes nas 

três direções principais de anisotropia (x, y, z), K é o tensor de condutividade hidráulica e h 

é o gradiente da carga hidráulica que indica a variação dessa carga em cada uma das três 

direções. O sinal negativo da equação indica o sentido do fluxo da água, que ocorre no sentido 

potenciais decrescentes, em um sentido contrário ao gradiente de h. 

Ao considerar-se um meio anisotrópico, onde as propriedades físicas do meio 

poroso são diferentes conforme as direções no plano, K passaria a ser escrito como um tensor 

de segunda ordem para um escoamento tridimensional. O tensor passa a ser a melhor forma de 

representação de realidade, uma vez que como conceito matemático é mais abrangente que um 

vetor. O tensor passaria a ser escrito da seguinte forma, descrita na expressão (2.20). 
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                                          (2.20) 

 

Um aquífero é considerado anisotrópico quando a condutividade hidráulica é 

diferente em cada uma das direções dos eixos coordenados. Um aquífero heterogeneo é formado 

por materiais de condutividade diferente, tal como ocorre nas situações práticas na natureza. 

Considera-se que sob geologia isotrópica, a água move-se na direção perpendicular às linhas 

equipotenciais (CLEARY, 2007). Num meio anisotrópico, as linhas de fluxo possuem direções 

que dependem principalmente da relação das condutividades hidráulicas principais. 

Alinhando o sistema cartesiano de eixos com as três direções da condutividade 

hidráulica, a lei de Darcy pode ser representada em cada uma das direções por: 
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Ao se tratar de problemas envolvendo fluxo, devemos considerar também o 

princípio de conservação de massas, ou equação da continuidade, partindo do pressuposto que 

a água é transportada e armazenada de um local para outro, e não ocorrem perdas nesse período 

(FEITOSA e MANOEL FILHO, 2000). A equação da continuidade é expressa pela equação 

(2.21). 
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 )(             (2.21) 

 

Onde div é o operador vetorial divergente que representa uma forma simplificada 

de escrever a equação geral da continuidade. Os três primeiros membros da equação 

representam o fluxo de água nas três direções e o segundo membro indica a variação do 

armazenamento no local. O sinal negativo indica que o fluxo ocorre no sentido dos potenciais 

decrescentes, conforme especificado na figura (8). 
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Figura 8 – Representação da equação de conservação da massa. 

 

 

A equação diferencial parcial aplicada a um modelo matemático que explica o fluxo 

subterrâneo de água, considerando um meio heterogêneo, anisotrópico e em estado transiente é 

advinda da combinação entre a equação de Darcy e a equação da continuidade, obtêm-se a 

expressão (2.22). 

 




 vR
t

hKdiv 



 )(                                        (2.22) 

 

onde o termo RV corresponde à taxa de recarga por unidade de volume. Utiliza-se ainda o 

conceito de armazenamento específico no desenvolvimento da expressão. Logo, a equação que 

governa o escoamento no aquífero pode ser escrita como representada na equação (2.23). 

 

t

h
SRhKdiv Sv




 )(

                                        (2.23) 

 

Admitem-se os eixos cartesianos utilizados com as direções principais do tensor da 

condutividade hidráulica, e os elementos não pertencentes à diagonal principal como não nulos 

e obtêm-se a expressão (2.24). 
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              (2.24) 

 

A equação (2.24) é descrita como a equação geral do fluxo subterrâneo em regime 

transiente. Do ponto de vista matemático a equação supracitada é classificada como uma 

equação diferencial parcial, não linear, não homogênea e de segunda ordem. O termo Rv 

representa fontes ou sumidouros de água dentro do aquífero e num plano tridimensional é 

escrito em termos das direções x, y, z e do tempo t, para um regime transiente, conforme 

expresso na equação (2.25). (CLEARY, 2007) 
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A resolução da equação (2.25) pode ser obtida por métodos numéricos. Em 

problemas de hidrogeologia, a utilização de modelos que visam descrever um determinado 

fenômeno natural são de fundamental importância para a descrição do comportamento de um 

aquífero. 

 

2.4 Condições iniciais e de contorno 

 

Bonganha et al. (2007) reiteram que é necessária a adoção de critérios de contorno 

para a resolução desses problemas. Em problemas de regime transiente, é importante também 

estabelecer condições iniciais. Tais condições são impostas com o intuito de diminuir as 

variáveis, facilitando a resolução do mesmo, mediante situações ocorrentes. 

Iritani (1999) explica que a condição inicial de um problema refere-se à distribuição 

tridimensional da carga hidráulica no domínio do modelo matemático no início da simulação, 

com o tempo nulo, descrito por Cleary (2007) na forma: 

 

)0,,,( zyxhh   

 

Conhecendo os valores reais de carga hidráulica, esses podem ser utilizados como 

condição inicial do problema, otimizando as respostas do modelo nos primeiros passos da 
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simulação, implicando em um fluxo inicial com carga hidráulica diferente para cada sentido x, 

y, z. Entretanto Cleary (2007) ressalta que tal informação é desconhecida na grande maioria 

dos casos, o que leva a adotar valores médios de carga hidráulica constantes para todo o domínio 

do modelo. Em problemas de regime transiente, recomenda-se utilizar cargas hidráulicas em 

estado estacionário como condição inicial. 

Iritani (1999) descreve que as condições de contorno são utilizadas para definir, 

com base no sistema hidrogeológico real as fronteiras hidráulicas ou físicas que delimitam o 

domínio do modelo. As barreiras físicas podem ser corpos superficiais de água ou a presença 

de rocha impermeável. As barreiras hidráulicas não são visíveis mas controlam o fluxo de água 

subterrânea e são representadas pelos divisores de água e as linhas de fluxo. As condições são 

estabelecidas para de forma a relacionar locais com características conhecidas e estimar a partir 

destes pontos, parâmetros nos demais pontos da área em análise, conforme expresso na figura 

(9). 

 

Figura 9 – Representação das condições de contorno na malha. 

 

Fonte: Adaptado de Monteiro (2005). 

 

Feitosa e Manoel Filho (2000) caracterizam as condições de contorno em três tipos, 

do ponto de vista matemático. Em condições de carga hidráulica especificada (Condição de 



38 

 

Dirichlet), a carga é conhecida, em virtude de conexão do aquífero com cursos d’agua existentes 

e em função do espaço ou do tempo. 

 

),,( tzyhh                    em                 x = 0 

 

 Em condições de fluxo especificado (Condição de Neumann), o fluxo é 

especificado no contorno, podendo ser nulo ou não, representadas por zonas impermeáveis ou 

divisores de água subterrânea.  
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Cleary (2007) define o fluxo f (y, z, t) como uma taxa volumétrica de fluxo por 

unidade de área. Um caso especial da condição do segundo tipo é a condição de não-fluxo que 

ocorre nos divisores de água subterrânea e contornos impermeáveis de embasamentos 

cristalinos. 

Nas condições de fluxo dependente da carga hidráulica (Condição de Cauchy), o 

fluxo é calculado com base na diferença entre uma carga hidráulica especificada e uma carga 

calculada pelo modelo. Essa condição, também chamada de mista é uma combinação das 

condições de Dirichlet e Neumann, representada por: 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1 Modelos conceituais e matemáticos 

 

Um modelo pode ser descrito como uma ferramenta matemática/ computacional 

que tem por objetivo representar e simular toda a informação obtida, transcrever dados de uma 

maneira representativa e aproximar os resultados de situações reais.  Alberto (2005) classifica 

os modelos como físicos, analógicos e matemáticos. 

Segundo Fetter (2001), os modelos físicos simulam o fluxo da água subterrânea de 

forma direta, utilizando representações físicas em escala menor. Já os modelos analógicos, 

simulam o fluxo subterrâneo da água, através de fenômenos de corrente elétrica, que 

apresentam comportamentos semelhantes. 

Wang e Anderson (1982) definem os modelos matemáticos como uma forma de 

representar matematicamente os processos físicos envolvidos em um sistema qualquer, através 

da solução de um conjunto de equações diferenciais parciais que representem esse sistema, 

delimitado por condições de contorno. 

Feitosa e Filho (2000) ainda caracterizam os modelos utilizados na Hidrogeologia 

em função da sua variação no tempo, sua probabilidade de ocorrência e quanto às equações. As 

classificações estão representadas no quadro (2). 

 

Quadro 2 – Classificação dos modelos 

Caracterização Classificações dos modelos 

Quanto à variação no tempo 

Permanente (steady-state): as 

características não variam ao longo do 

tempo 

Transiente: as cargas hidráulicas variam ao 

longo do tempo 

Quanto às probabilidades de ocorrência 

Determinístico: considera que os eventos 

não dependem da teoria das 

probabilidades. 

Estocástico: atribui uma probabilidade de 

ocorrência a cada evento. 
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Quanto às equações 

Lineares: pode ser aplicado o princípio da 

superposição. 

Não-lineares. 

Fonte: Feitosa e Manoel Filho (2000) 

 

As equações consideradas nos modelos matemáticos, caracterizadas como equações 

governantes, descrevem e representam o fluxo por meio de diferenciais e podem ser resolvidas 

de forma analítica ou numérica (ALBERTO, 2005). 

A escolha do modelo adotado envolve diversas etapas, desde a concepção inicial 

do problema até a escolha do método numérico mais adequado.  Feitosa e Manoel Filho (2000) 

descrevem uma sequência envolvendo desde a definição dos objetivos até a apresentação dos 

resultados, descrita nos fluxogramas expressos pelas figuras (10) e (11). 

 

Figura 10 – Fluxograma representativo de modelos analíticos e numéricos. 

 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa e Manoel Filho (2000). 

  

MODELO CONCEITUAL 

Entendimento dos conceitos 
físicos do problema

MODELO MATEMÁTICO

Equações Matemáticas e 
condições iniciais e de 

contorno para descrever o 
fenomeno fisico

MODELO ANALÍTICO

Simplificação das equações, 
de modo que a solução possa 

ser obtida por metodos
analítcios.

MODELO NUMÉRICO

As equações são aproximadas 
numericamente, resultando 

num sistema de equaçõs que 
pode ser resolvido usando o 

computador
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Figura 11 – Etapas da modelagem.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa e Manoel Filho (2000). 

 

Leva-se em consideração que as soluções analíticas apresentam homogeneidade e 

isotropia quanto às suas propriedades, sendo consideradas simplistas e inadequadas para 

situações práticas e complexas, onde ocorram heterogeneidade que influem nas condições de 

fluxo (ALBERTO, 2005). 

Alberto (2005) ainda cita que as soluções numéricas são utilizadas mediante 

condições de contorno complexas ou quando houverem valores dos parâmetros do meio 

apresentando mudança espacial no domínio do modelo. Essas equações são solucionadas por 

meio de métodos numéricos, que traduzem as equações diferenciais parciais em um sistema de 

equações algébricas, tornando o domínio do modelo discretizado por grids e/ou malhas de nós. 

Nesse raciocínio, os métodos numéricos mais utilizados são os de diferenças finitas (MDF) e 

de elementos finitos (MEF). (ANDERSON e WOESSNER, 1982). 
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Desde a década de 1960 a modelagem matemática para caracterização 

hidrogeológica vem sendo utilizada em pesquisas a respeito do escoamento em meios porosos, 

corroborando assim com a aplicabilidade destes métodos. A relação entre a utilização destes 

métodos, suas soluções analítica e por aproximação pode ser evidenciada pelo fluxograma da 

figura (12). 

 

Figura 12 – Relações entre o modelo matemático, modelo algébrico discretizado, solução 

analítica, solução por aproximação e dados observados. 

 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa e Manoel Filho (2000). 

 

Feitosa e Manoel Filho (2000) descrevem que o objetivo do modelo conceitual é 

tornar simples as informações de campo de maneira a permitir a aplicação de um modelo 

computacional. O modelo conceitual busca representar a realidade hidrogeológica da forma 

mais próxima possível com simplificações que facilitem a aplicação do modelo. 

Na elaboração do modelo conceitual, é necessária a obtenção prévia de dados do 

aquífero e da região de estudo. Os dados de entrada são necessários na implementação do 

modelo e consequente aplicação do mesmo.  

 

3.2 Método das diferenças finitas 

 

O método das diferenças finitas (MEF) constitui-se em um dos modelos numéricos 

mais utilizados para resolução de problemas de fluxo hidráulico. O método consiste em 

determinar porções estabelecidas aleatoriamente em que as funções tenham o seu domínio 

válido. 
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Monteiro (2005) explica o MEF como a aproximação das derivadas por expressões 

algébricas, que são válidas apenas para pontos discretos, ao contrário dos modelos analíticos, 

cujas funções são válidas para qualquer ponto do domínio. Como resultado da aproximação, a 

equação diferencial parcial que descreve o problema é substituída por um número finito de 

equações algébricas, escritas em termos dos valores da variável dependente nos pontos 

selecionados.  

Feitosa e Manoel Filho (2000) descrevem essa ação como uma discretização da 

região de interesse, obtendo assim pontos específicos chamados de nó. Cada nó representa uma 

porção do aquífero com características constantes dentro da  área de influência do mesmo. 

A quantidade e a distribuição espacial dos nós são estabelecidos de forma que 

quanto maior o número de pontos, mais representativa é aquela amostra, embora demande mais 

tempo de análise e capacidade de processamento de informações. 

Cada região discretizada por um nó é representada por uma célula e essa célula é 

geralmente quadrada ou retangular. O conjunto de células constitui uma malha ou grid de 

diferenças finitas e o método se baseia no conhecimento dos nós adjacentes a cada ponto, 

estimar valores para o nó de interesse. 

Feitosa e Manoel Filho (2000) ressaltam que em problemas de Hidrogeologia, o 

método das diferenças finitas tem por interesse a determinação da carga hidráulica em cada nó 

da amostra. Em cada nó, cada derivada da expressão matemática do problema é aproximada 

com referência nos nós adjacentes. 

Em relação à posição dos nós, a malha pode ser centrada no meio ou no canto das 

células, conforme a figura (13). 

 

Figura 13 – Representação da posição dos nós na malha. 
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A função algébrica que representa a variação em cada eixo do nó pode ser 

progressiva (onde a derivada é calculada usando o ponto em estudo e um ponto posterior), 

regressiva (considera-se o ponto em estudo e um ponto anterior) e diferença central (considera-

se um ponto na metade do intervalo posterior e outro na metade do intervalo anterior). Tais 

conceitos são expressos da forma de diferenças progressiva, regressiva e central, expressas na 

figura (14) 

 

Diferença progressiva:   x

hh

dx

dh ii
i




 1

                                                         

Diferença regressiva:   x
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Diferença central:   x
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Figura 14 – Representação tridimensional da distribuição dos pontos na malha. 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa e Filho (2000). 
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Onde os pontos são representados na notação Pi,j, com i e j representando as 

coordenadas do ponto de interesse e as  diferenças i+1, i-1, j+1 e j-1 representam a posição dos 

pontos adjacentes, conforme ilustrado na figura (15).  

 

Figura 15 - Representação de uma malha de pontos bidimensional para discretização 

espacial. 

 

 

Monteiro (2000) caracteriza esse método, descrevendo-o de tal forma que ao longo 

de uma linha horizontal y=y0, considerando que existe uma sucessão da carga hidráulica h (hi-

1,j, hi,j, hi+1,j). usando a diferença central para calcular a taxa de variação da carga hidráulica na 

direção x, temos por definição que a segunda derivada será expressa na forma da equação (3.1). 
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Por analogia, nas direção z, teríamos a representação contida na equação (3.2). 
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Em casos de problemas bidimensionais, heterogêneos, isotrópico, permanente e 

sem recarga, obtém-se a seguinte equação algébrica, expressa na equação (3.3). 
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Para cada nó interno da malha, aplica-se a equação (3.3), descrita acima e resolve-

se o sistema de equações por métodos conhecidos. Em problemas de regime transiente e 

considerando que a variação no sentido horizontal é muito pequena pelo fato das variações na 

espessura do aquífero serem desprezíveis, considera-se a equação geral do fluxo subterrâneo 

em escala bidimensional, como uma função independente de y, sendo escrita como função h = 

h (x, z, t), e a equação escrita como na expressão (3.4). 
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Considerando que  na equação (3.4) o gradiente hidraulico já atingiu o regime 

permanente, a derivada em relação ao tempo é nula e que o meio é anisotrópico, isso impica 

que  KX = KZ. Desta forma, a equação (3.4) pode ser escrita na forma da equação (3.5). 
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Dividindo os membros da Equação (3.5) por K, obtêm-se a seguinte equação 

algébrica que representa o fluxo subterrâneo em escala bidimensional, expresso em (3.6). 
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Reescrevendo a Equação (3.6) em termos de diferenças finitas, obtêm-se a equação 

(3.7). 
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Considerando que o comprimento da malha é igual nos dois sentidos (Δx = Δz), 

podemos substituir um dos termos que representam a variação do comprimento da malha pelo 

outro escrevendo a equação apenas em termos de Δx, expressa na figura (16) e .pela equação 

(3.8). 

 

Figura 16 – Representação da malha. 
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A equação passa a ser escrita como: 
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O termo 
i

i

K

W
é escrito em virtude do material existente na litologia do aquífero. 
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3.3 Caracterização da área de estudo 

 

 

3.3.1 Aspectos hidrológicos regionais 

 

 

O município de Teófilo Otoni localiza-se nas coordenadas 17°51'28"S e 

41°30'18"O e situa-se na região nordeste do estado de Minas Gerais, com uma área de 3.242,27 

km² e uma população de 134.745 no período e estimada de 141.046 habitantes para o ano de 

2015, segundo dados do último censo (IBGE, 2010). O município localiza-se na porção 

Nordeste do estado de Minas Gerais, configurando-se como cidade pólo na região do Vale do 

Mucuri. A figura (17) representa a localização do município no estado. 

 

Figura 17 – Representação do Município de Teófilo Otoni no estado de Minas Gerais. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Do ponto de vista hidrográfico, os principais cursos d’agua que cruzam o munícipio 

são o rio Todos os Santos na parte sul do munícipio, um dos principais afluentes do rio Mucuri 

que por sua vez, também atravessa os limites municipais, este situado mais ao norte. A figura 

(18) apresenta os dois rios principais e sua localização no território teofilo-otonense. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Te%C3%B3filo_Otoni&params=17_51_28_S_41_30_18_W_type:city_region:BR_scale:75000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Te%C3%B3filo_Otoni&params=17_51_28_S_41_30_18_W_type:city_region:BR_scale:75000
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Figura 18 – Representação da Malha Hidrográfica do município. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

O município apresenta um regime pluviométrico característico de regiões de clima 

tropical, evidenciado pelo verão chuvoso e inverno seco. Nesse sentido foram observadas 3 

estações pluviométricas localizadas nos limites do munícipio, para a análise de dados de chuvas 

das mesmas no período compreendido entre janeiro de 2005 à dezembro de 2015, com o intuito 

de verificar o volume médio precipitado no período determinado a fim de estimar a recarga 

anual média.  

Para a coleta de dados de precipitação, foi utilizado o Sistema de Informações 

Hidroweb, gerenciado pela Agência Nacional das Águas, que fornece os dados necessários para 

a análise da série histórica. Mediante tal procedimento para cada uma torna-se possível analisar 

precipitações médias, máximas e mínimas no período, bem como a geração de histogramas de 

precipitação correspondentes. Pelos critérios estabelecidos, foram selecionadas as estações de 

código 1741001, 1741003 e 174007, cujas posições geográficas estão representadas na figura 

(19). 
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Figura 19 – Localização geográfica das estações analisadas. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados foram então coletados e analisados e mediante organização e eventual 

preenchimento de falhas, foram obtidos valores totais anuais e consequentemente, os gráficos 

de precipitação acumulada para cada posto de observação, conforme expresso na tabela (3) e 

ilustrados na figura (20). 

 

Tabela 3 – Precipitações totais anuais observadas nas estações analisadas 

Ano 
Total Anual (mm) 

Estação 1741001 

Total Anual (mm) 

Estação 1741003 

Total Anual (mm) 

Estação 1741007 

2005 764,8 1545 1459,8 

2006 1209,2 2230,3 1509,4 

2007 1379,9 804,3 845,2 

2008 494,0 1127,9 1431 

2009 781,9 1416 1623,9 

2010 668,3 599,2 1121,8 

2011 763,9 452,1 1177,9 

2012 3853,3 2646,4 2599,7 

2013 866,4 1091,1 1190,4 

2014 1127,80 945,40 919,8 

2015 1646,9 605,6 474,4 

Média 1232,40 1223,93 1304,84 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 20 – Precipitações acumuladas anuais para as estações analisadas  

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os hietogramas gerados ilustram a variação das precipitações no período analisado, 

juntamente com o volume precipitado anualmente. Percebe-se um padrão mantido entre as três 

estações, em virtude da proximidade existente entre as mesmas. Com os dados obtidos no 

Hidroweb, é possível realizar uma análise de média mensal no período proposto, a fim de obter 

um histograma médio de precipitação, pelo cálculo de média simples entre os meses, no período 

estudado. A média mensal precipitada de cada estação estão representadas na tabela (4) e nos 

histogramas, conforme as figuras (21), (22) e (23). 

 

Tabela 4 – Precipitações médias mensais nas estações analisadas  

Mês 
Média Mensal (mm) 

Estação 1741001 

Média Mensal (mm) 

Estação 1741003 

Média Mensal (mm) 

Estação 1741007 

Janeiro 125,17 103,94 130,20 

Fevereiro 59,17 100,39 80,77 

Março 113,04 135,85 166,21 

Abril 75,38 69,02 75,95 

Maio 39,17 29,10 27,73 

Junho 19,14 27,53 26,03 

Julho 29,16 46,82 20,61 

Agosto 22,47 40,49 28,42 

Setembro 32,69 35,63 15,36 

Outubro 84,79 80,40 91,90 

Novembro 186,55 218,84 260,42 

Dezembro 197,42 164,19 221,37 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 21 – Precipitações médias mensais analisadas na estação 1741001 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Figura 22 – Precipitações médias mensais analisadas na estação 1741003 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 23 – Precipitações médias mensais analisadas na estação 1741007 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Nota-se que as médias mínimas e máximas de precipitação ocorrem nos meses de 

junho e novembro, respectivamente. Os valores obtidos em tais meses serão utilizados no 

cálculo das recargas mínimas e máximas com o objetivo de modelar o comportamento do 

aquífero, por estimativa da carga hidráulica nas duas situações extremas 

Para o cálculo da precipitação média em uma bacia hidrográfica, existem três 

métodos para: método da média aritmética, método de Thiessen e método das Isoietas 

(VILLELA e MATOS, 1975). O método dos polígonos de Thiessen leva em consideração que 

cada posto de observação possui uma área de influência da precipitação observada no ponto. 

Essa área serve de parâmetro para um cálculo de média ponderada, tendo como base a área 

total, como pode ser observado na equação (3.10). 

  







n

i T

ii
M

A

aP
P

1

                                                      (3.10) 

PM – Precipitação média da bacia hidrográfica  

Pi – Precipitações observadas na estação i 

ai – Área de influência da estação i 

n – número total de estações 

AT – Área total da bacia hidrográfica 
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Seguindo este conceito, foram determinadas, utilizando o ArcMap 10.3, as áreas de 

influência de cada estação analisada, representadas na figura (24). 

 

Figura 24 – Áreas de influência das estações analisadas. 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De maneira análoga, a tabela (5) expressa os valores encontrados para cada área de 

influência das estações estudadas. 

 

Tabela 5 – Áreas de influência das estações analisadas 

 

Estação Área de Influência (km2) 

1741001 1059,65 

1741003 740,32 

1741007 1444,98 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Com a elaboração dos histogramas, torna-se possível estimar taxas de recarga 

hídrica para implementação do modelo proposto. A recarga média estimada é encontrada pela 

utilização da média aritmética de precipitações mensais durante todo o período. Os valores 

médios encontrados para cada área de interesse são expressos na tabela (6) a seguir. 

 

Tabela 6 – Precipitações médias anuais observadas nas estações analisadas 

 

Estação 
Precipitação média observada 

(mm/ano) 

174001 1232,4 

174003 1223,93 

174007 1304,84 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O valor médio de precipitação encontrada pelo método de Thiessen é de 1262,73 

mm anuais, o que representa a parcela de entrada da chuva no aquífero nos limites do modelo 

proposto. Para o cálculo da recarga mínima, foi selecionado o mês de junho, pois apresentou a 

menor média histórica de precipitação. Nas três estações selecionadas, a precipitação média do 

mês podem ser observados na tabela (7). 

 

Tabela 7 – Precipitações mínimas mensais observadas nas estações analisadas 

 

Estação 
Precipitação mínima observada 

(mm/mês) 

174001 19,14 

174003 27,53 

174007 26,03 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Utilizando-se da metodologia descrita previamente, a taxa de precipitação média 

para o período é de 24,12 mm mensais, indicando o valor mínimo de recarga hídrica analisada, 

o que auxiliará na determinação do comportamento do aquífero em períodos de baixo índice 

pluviométrico. Na estimativa das recargas máximas, foi considerado o mês de novembro, que 

as médias precipitadas máximas expressas na tabela (8). 
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Tabela 8 – Precipitações máximas mensais observadas nas estações analisadas 

 

 

Estação 
Precipitação máxima observada 

(mm/mês) 

174001 186,55 

174003 218,84 

174007 260,42 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ainda, pela utilização do método de Thiessen, a precipitação máxima média 

calculada foi de 226,11 mm por mês, corroborando para a compreensão e estimativa das cargas 

hidráulicas máximas, nos períodos de precipitação excedente.  

   

3.3.2 Aspectos geológicos regionais 

 

O município apresenta altitudes entre 193,39 e 1046,37 metros, com um relevo bem 

ondulado. O mapa a seguir apresenta as altitudes do território teofilo-otonense, com base em 

imagens do projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), disponibilizadas no Brasil pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Figura 25 – Modelo digital de elevação do município de Teófilo Otoni. 
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Do ponto de vista geológico, o Munícipio de Teófilo Otoni possui duas formações 

geológicas principais: a formação Tumiritinga e o Tonalito São Vitor, ambas situadas dentro 

do Complexo Juiz de Fora. (Gomes et al., 2014). O autor ainda caracteriza a formação 

Tumiritinga como sendo composta por um litotipo principal com Biotita Gnaisse Cinza, fino 

ou ocasionalmente médio, que mostram foliação milonítica ocasionalmente, com presença de 

mármore próximo a Ladainha e junto à Poté. Mediante análise da folha SE.24-V-C-IV - 

TEÓFILO OTONI, disponibilizada pelo Projeto Leste (CPRM, 1996), encontram-se detalhadas 

as formações existentes em escala local, bem como os seus respectivos períodos e eras de 

formação, conforme detalhamento nas figuras (26) e (27). 

Figura 26 – Localização do Município na folha Teófilo Otoni do Projeto Leste. 

 

Fonte: CPRM (1996). 
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Figura 27 – Formações existentes na folha Teófilo Otoni do Projeto Leste. 

 

Fonte: CPRM (1996). 

 

 

O Tonalito São Vitor faz parte de uma classe de granitos sin-a tarditectônicos, 

formados no período neoproterozóico. É caracterizado pela presença de Biotita tonalito, 

hornblenda-biotita tonalito e, subordinadamente, biotita granodiorito, de cor cinza, granulação 

média a grossa, foliado e, ocasionalmente, com megacristais de feldspato mostrando textura de 

fluxo magmático (CPRM, 1996). 
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A formação Tumiritinga é constituída por granitos sintectônicos e fragmentos de 

biotita gnaisse xistoso, cinza, ocasionalmente com cordierita, sillimanita e granada, por vezes 

migmatizado, com calcissilicática e biotita xisto intercalados, e presença de mármore (CPRM, 

1996). 

Em raras situações ocorrem depósitos de solos aluvionares, com predominância de 

materiais arenosos dispersos pela região. A figura a seguir representa as formações litológicas 

existentes no município, evidenciando o domínio dos granitos e derivados, conforme descrito 

na figura (28) a seguir. 

 

Figura 28 – Formações litológicas do município de Teófilo Otoni. 

 

  Fonte: Adaptado do sistema GEOBANK/CPRM. 

 

Do ponto de vista pedológico, o município apresenta predominância de latossolos 

vermelho-amarelos que, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

caracterizam-se pela sua composição por material mineral, com horizonte B latossólico 

imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto 

hístico. São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 

enérgicas transformações no material constitutivo (SANTOS et al., 2006). 

Nota-se também a grande presença de solos podzólicos, pertencentes à classe dos 

argissolos que ainda de acordo com Santos et al. (2006), tem como características apresentar 
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um evidente incremento no teor de argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou 

sem decréscimo nos horizontes subjacentes. 

Em menor proporção, pode ser observada a existência de solos glei pouco húmicos 

e afloramento de rochas na porção territorial, como evidenciado na figura (29). 

 

Figura 29 – Tipos de solo do município de Teófilo Otoni. 

 

  Fonte: Adaptado do sistema GEOBANK/CPRM. 

 

 

3.4 Aquisição de dados 

 

 

Os dados utilizados nessa pesquisa são oriundos de uma base de dados existente, 

disponibilizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, mediante solicitação 

encaminhada à Divisão de Recursos Hídricos (DVHD) da COPASA e acesso ao Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). O sistema em questão possui informações 

relevantes de poços artesianos em todo o território brasileiro, sob gerência da CPRM, o que 

facilita a obtenção dos dados para fins de pesquisa. 
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Sob tal consulta, foi mapeado um total de 47 poços localizados nos limites do 

município de Teófilo Otoni, que apresentassem informações referentes às camadas do solo no 

local, com o intuito de estimar parâmetros com base em valores descritos na bibliografia, 

considerando o material geológico, espessura das camadas dos poços e a formação litológica 

existente. Os poços utilizados na pesquisa estão dispostos na figura (30). 

 

Figura 30 – Localização dos poços analisados na pesquisa. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

É necessário destacar a proximidade de grande parte dos poços. Tal fato ocorre 

devido à concentração da população urbana na região, consequentemente, causando um 

aumento na demanda de água para abastecimento.  A tabela (9) apresenta a localização 

geográfica, profundidade e altitude dos poços considerados neste estudo. A altitude é 

considerada com base no modelo digital de elevação apresentado na figura (25). 
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Tabela 9 – Informações dos poços analisados. 

 

Sequencial Poço Latitude Longitude Profundidade (m)  Altitude (m) 

1 3100019253 17°55'24" 41°28'27" 100 321,973 

2 3100019254 17°55'20" 41°28'26" 85 322,632 

3 3100019255 17°52'55" 41°18'41" 150 266,688 

4 3100019256 17°51'45" 41°30'26" 40 337,025 

5 3100019257 17°33'52" 41°05'58" 84 278,548 

6 3100019258 17°53'37" 41°30'52" 114 456,386 

7 3100019260 17°44'36" 41°27'03" 121 622,416 

8 3100019262 17°46'43" 41°27'24" 133 544,089 

9 3100019263 17°50'55" 41°27'50" 81 439,915 

10 3100019264 17°57'26" 41°29'24" 117 336,403 

11 3100019265 17°51'51" 41°30'49" 116 327,239 

12 3100019266 17°52'19" 41°30'16" 118 323,551 

13 3100019268 17°56'28" 41°17'15" 120 344,833 

14 3100021588 17°57'34" 41°29'31" 120 337,672 

15 3100021589 18°00'27" 41°28'45" 102 427,574 

16 3100021590 17°59'04" 41°18'51" 150 549,51 

17 3100021591 17°58'19" 41°17'04" 150 580,863 

18 3100021592 17°58'31" 41°18'14" 85 584,162 

19 3100021593 17°56'59" 41°32'08" 150 472,574 

20 3100021594 17°56'06" 41°31'49" 60 411,197 

21 3100021595 17°34'07" 41°20'24" 120 298,476 

22 3100021596 17°47'39" 41°28'25" 150 406,717 

23 3100021597 17°45'33" 41°26'14" 150 376,775 

24 3100021598 17°49'51" 41°35'41" 66 667,146 

25 3100021599 17°51'15" 41°34'27" 104 470,957 

26 3100021600 17°52'10" 41°32'06" 204 325,43 

27 3100021601 17°51'45" 41°31'49" 198 340,153 

28 3100021602 17°51'02" 41°30'49" 180 329,232 

29 3100021603 17°52'13" 41°29'29" 142 316,028 

30 3100021604 17°50'52" 41°31'46" 186 390,162 

31 3100021605 17°50'28" 41°34'10" 132 502,042 

32 3100021606 17°51'52" 41°29'24" 198 318,045 

33 3100021607 17°50'54" 41°30'24" 196 337,07 

34 3100021608 17°51'14" 41°30'22" 200 335,025 

35 3100021609 17°51'22" 41°28'56" 121 318,587 

36 3100021610 17°50'48" 41°30'59" 200 334,837 

37 3100021611 17°51'14" 41°34'33" 204 471,419 
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38 3100021612 17°51'00" 41°29'31" 200 323,864 

39 3100021613 17°50'28" 41°30'54" 204 343,801 

40 3100021614 17°51'23" 41°30'22" 198 331,532 

41 3100021622 17°52'26" 41°35'22" 198 540,045 

42 3100021677 17°38'17" 41°14'59" 66 449,425 

43 3100021683 17°30'39" 41°17'40" 60 255,591 

44 3100021695 17°39'20" 41°23'29" 70 309,559 

45 3100021970 17°30'47" 41°17'36" 63 262,749 

46 3100022009 17°39'30" 41°23'09" 98 326,796 

47 3100022010 17°39'23" 41°23'26" 68 320,015 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com base nos dados obtidos de espessura das camadas geológicas disponíveis no 

SIAGAS, foi feito o cálculo da transmissividade nos pontos especificados, por meio da equação 

(4), previamente apresentada e os valores de condutividade hidráulica expressos na tabela (13). 

A partir deste cálculo, os valores serão interpolados para toda a área de interesse, com o intuito 

de otimizar o modelo proposto. 

Os valores de condutividade e de transmissividade são utilizados com parâmetros 

de entrada no modelo conceitual, indicando taxas de variação do fluxo hidráulico no espaço 

delimitado, alterando assim a carga hidráulica observada nos pontos de interesse.  

 

 

3.5 Métodos computacionais 

 

 

3.5.1 Escolha dos Pacotes Computacionais 

 

 

As próximas etapas foram de tratamento e organização dos dados, por meio de 

mapas e posterior construção da malha (grid) de forma a se aplicar o método das diferenças 

finitas. Nesse aspecto a utilização de softwares e pacotes computacionais faz-se necessário de 

forma a atingir resultados de forma rápida e de fácil visualização. Por leitura e análise em 

diversas fontes na literatura, com o intuito de definir os softwares a serem utilizados, pode-se 

perceber a grande utilização do Visual Modflow, em grande parte dos trabalhos utilizados. 

Pela grande variedade de trabalhos na literatura, o software escolhido foi o Visual 

Modflow, desenvolvido em 1984 por Michael G. McDonald e Arlen W. Harbaugh, escrito em 
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linguagem Fortran, e amplamente utilizado pelo U.S. Geological Survey e outras agências, para 

simulação computacional do fluxo de água subterrânea (MONTEIRO, 2000). No presente 

trabalho, as análises foram feitas utilizando a versão 2015.1, distribuída pela Schlumberger 

Water Services®. 

Para a construção da malha, foi utilizado o software Groundwater Modeling System 

(GMS), de propriedade da Aquaveo LLC®. O software em questão permite a criação da malha 

e a adição das propriedades em cada ponto do grid, fazendo a discretização e a interpolação do 

modelo, utilizando o método das diferenças finitas. 

O GMS versão 10.1 possui uma extensão do MODFLOW, permitindo a interação 

entre os dois sistemas computacionais, facilitando a interpretação do modelo gerado. Para a 

geração de um modelo conceitual, torna-se necessária a adição de arquivos pré processados em 

formato shapefile, bem como informações referentes a propriedades do aquífero em questão. 

As camadas inseridas no GMS foram tratadas no ArcMap versão 10.3, para a 

obtenção de propriedades de interesse do modelo, como limite, hidrografia, localização de 

poços, modelo digital de elevação, com o intuito de estimar e limitar o modelo proposto às 

condições iniciais e de contorno desejadas. 

 

 

3.5.2 Groundwater Modeling System (GMS) 

 

  

Na concepção de um modelo que represente um fenômeno físico, torna necessária 

a inserção de parâmetros de entrada e condições iniciais e de contorno que ocorra uma análise 

inicial do modelo. Nesse contexto o software GMS possui uma interface que permite a 

visualização espacial em cada momento da análise. 

O programa em questão permite a leitura de arquivos do tipo shapefile pré-

processados, interpretando as tabelas de atributos associadas, inserindo as informações como 

características da análise. No desenvolvimento do modelo, é necessária a criação de camadas 

com os dados necessários para a determinação da carga hidráulica, bem como a sua variação 

nos limites do mesmo. 

Na determinação da carga, são inseridas as propriedades solicitadas em cada 

camada, em virtude do seu tipo. Neste trabalho, as análises foram feitas com base em cinco 

camadas, bem como suas subdivisões, descritas no quadro (3). 
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Quadro 3 – Propriedades do modelo. 

 

Camada Descrição 

Contorno 

Delimita o modelo espacialmente, restringindo a área de 

aplicação do modelo à área do município, não apresentando 

propriedades físicas associadas 

Fontes 

As fontes são regiões em que ocorre o acréscimo ou decréscimo 

de valores de outras propriedade pré-determinadas. No 

desenvolvimento do modelo, foram considerados quatro tipos 

de fontes, descritos a seguir: 

Well (poço): representam pontos onde ocorre a retirada de uma 

certa vazão estabelecida. 

Refinement (refinamento): pontos de proximidade dos nós 

gerados da malha. O refinamento melhora a precisão do modelo 

no entorno dos pontos. 

River (rio): representam a hidrografia regional, caracterizada 

pela transmissividade constante em seu leito e carga 

especificada em sua nascente. 

Specified head (carga especificada): pontos em que uma 

condição inicial de carga hidráulica é definida e extrapolada 

para outras regiões nos limites do modelo. 

Condutividade 
Valor de condutividade hidráulica, válida para todo o domínio 

do modelo. 

Recarga 
Taxa de recarga oriunda de precipitação, considerada para toda 

a extensão. 

Elevação 
Valores máximos e mínimos de carga especificada 

considerando as condições iniciais e de contorno estabelecidas. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A interface do software permite a inserção dos dados de forma ordenada, e a 

variação dos parâmetros de entrada, resultam em variações na carga hidráulica em todo o 

domínio, tornando possível a comparação entre resultados obtidos, auxiliando na calibração e 

validação do modelo estabelecido. 
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Monteiro (2000) evidencia que pela necessidade de maior detalhamento em áreas 

específicas, o processo de refinamento da malha em alguns pontos é necessário pois parte do 

critério que quanto menor a célula maior a quantidade de equações algébricas, 

consequentemente chegando a resultados mais precisos. No modelo conceitual proposto, a 

malha foi refinada em torno dos 47 poços observados, permitindo uma maior acurácia nos 

resultados obtidos nos pontos. 

Mediante a geração do grid de diferenças finitas adaptado ao contorno do modelo, 

o processamento passa a ser realizado por uma extensão do Visual Modflow existente no GMS. 

Tal componente realiza a leitura dos pontos e sua interação com a malha gerada, permitindo 

assim, a resolução do modelo proposto pelo método das diferenças finitas. 

Os resultados são apresentados de forma gráfica na tela principal do software, 

facilitando a compreensão e a análise dos resultados obtidos. 

 

3.5.3 Implementação do Modelo 

 

A primeira etapa contempla a importação dos arquivos shapefiles utilizados na 

elaboração do modelo conceitual. Nesse aspecto, foram importados os arquivos contendo os 

limites municipais, a hidrografia e a localização dos poços. Os limites do município foram 

caracterizados como contorno para o modelo, enquanto os poços foram classificados como 

“well” e “refinement” e os rios, receberam o tratamento de “river” e “specified head”. 

A característica das fontes do tipo “well” é a especificação de vazões de 

bombeamento em seus pontos, caracterizando a retirada de água no aquífero. A vazão pode ser 

especificada de maneira individual ou um valor comum para todos os pontos. A variação nos 

valores de vazão infere nos resultados obtidos na implementação do modelo proposto, 

permitindo uma análise da variação da carga hidráulica nos pontos adjacentes. Por ser uma 

camada com pontos, o refinamento do modelo em suas proximidades permite uma melhor 

representação do fluxo próximo à essa área de interesse, fazendo com que o método das 

diferenças finitas se ajuste melhor, em virtude da quantidade maior de cálculos realizados. 

As fontes do tipo “river” tem como objetivo simular os efeitos do fluxo entre o rio 

e o aquífero, com base na transmissividade média calculada no interior do modelo. Já as fontes 

do tipo “specified head” representam fontes especificadas em pontos determinados, de acordo 

com as condições de Dirichlet e Neumann.  A definição dos atributos de cada fonte pode ser 

observada na figura (31). 
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Figura 31 – Definição das fontes do modelo. 

 As  

 

 

Após a definição das características de cada fonte de dados no modelo, busca-se a 

adição de valores de entrada, como condições iniciais, relacionadas à área do modelo. Neste 

sentido, torna-se necessária a adição de camadas que se relacionem com a recarga do aquífero, 

cujos dados são obtidos através da análise das precipitações médias anuais, bem como dos 

valores mínimos e máximos obtidos com base nos meses de fevereiro e novembro que, 

respectivamente apresentam os menores valores observados na série histórica analisada. 

É necessário também o acréscimo de uma camada com a condutividade hidráulica 

média observada na região. Os valores de condutividade influirão no fluxo resultante, 

interagindo com as cargas especificadas nas regiões de interesse. 

Por fim, é preciso que uma camada seja especificada com os valores de recarga 

oriunda de precipitação, com a finalidade de inferir na circulação de água, completando o 

balanço hídrico na região analisada. 

Para a execução, obtenção de resultados e posterior análise do modelo, foram feitas 

simulações com base em propriedades associadas às discutidas neste capítulo. A variação 

dessas propriedades busca compreender melhor o comportamento hidrogeológico da área 
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analisada em situações diversas e assim verificar a eficácia do modelo proposto. As condições 

de carga especificada expressos na tabela (10) servirão como base para a implementação do 

modelo, e a partir destes, os demais tiveram variação dentro de condições específicas e pré-

determinadas. 

 

Tabela 10 – Valores constantes nas simulações do modelo. 

Parâmetro Tipo Valor (m) 

Contorno Specified head 10 

Carga (rio) Specified head 10 

Transmissividade (rio) condutance Valor médio calculado 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os parâmetros especificados foram definidos como valores em escala unitária para 

facilitar a compreensão do comportamento do modelo. Além dos valores especificados, foram 

feitas variações nas vazões de bombeamento dos poços observados, na taxa de recarga do 

aquífero e na condutividade hidráulica, no intuito de analisar as mudanças na carga hidráulica, 

sendo os valores de variação expressos na tabela (11). 

 

Tabela 11 – Valores variáveis nas simulações do modelo. 

Parâmetro Fonte Unidade Valores de variação 

Vazão de poços well m3/d 

500 

1.000 

5.000 

10.000 

20.000 

Recarga recharge m/d 

0,0008 (mínima) 

0,00346 (média) 

0,0075 (máxima) 

Condutividade 

hidráulica 
horizontal K m/d 

0,5 

3,0 

5,0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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4. Resultados e Discussões 

 

  

4.1 Cálculo da Transmissividade 

  

Mediante a utilização dos procedimentos previamente descritos anteriormente, 

foram calculadas as transmissividades em cada um dos 47 poços considerados na pesquisa. A 

tabela (12) apresenta os valores calculados. 

 

Tabela 12 – Transmissividades calculadas para o modelo. 

Poço Transmissividade (m2/h) Transmissividade (m2/dia) 

3100019253 0,00306 0,07344 

3100019254 0,02642 0,63408 

3100019255 0,00612 0,14688 

3100019256 1,576215 37,82916 

3100019257 0,003825 0,0918 

3100019258 0,0051 0,1224 

3100019260 0,42012 10,08288 

3100019262 0,97936 23,50464 

3100019263 1,10178 26,44272 

3100019264 0,48968 11,75232 

3100019265 0,00918 0,22032 

3100019266 0,00714 0,17136 

3100019268 0,66496 15,95904 

3100021588 0,00612 0,14688 

3100021589 0,00687 0,16488 

3100021590 0,0911 2,1864 

3100021591 0,01832 0,43968 

3100021592 2,52988 60,71712 

3100021593 0,01728 0,41472 

3100021594 0,03206 0,76944 

3100021595 0,04224 1,01376 

3100021596 0,04326 1,03824 
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3100021597 0,01122 0,26928 

3100021598 0,08015 1,9236 

3100021599 1,08966 26,15184 

3100021600 0,52378 12,57072 

3100021601 0,0432 1,0368 

3100021602 0,02444 0,58656 

3100021603 0,02952 0,70848 

3100021604 0,03206 0,76944 

3100021605 0,2591 6,2184 

3100021606 0,2388 5,7312 

3100021607 0,00864 0,20736 

3100021608 0,06158 1,47792 

3100021609 0,26418 6,34032 

3100021610 0,04784 1,14816 

3100021611 1,93448 46,42752 

3100021612 0,43082 10,33968 

3100021613 0,0255 0,612 

3100021614 0,02752 0,66048 

3100021622 0,0102 0,2448 

3100021677 0,00508 0,12192 

3100021683 0,1321 3,1704 

3100021695 0,00508 0,12192 

3100021970 0,0051 0,1224 

3100022009 0,42336 10,16064 

3100022010 0,03468 0,83232 

 

  

Mediante análise dos dados obtidos, pode-se perceber a amplitude dos valores 

encontrados em virtude da geomorfologia local e sua variabilidade. A transmissividade mínima 

encontrada foi de 0,00306 m2/h (0,07344 m2/dia), enquanto o valor máximo pontual foi de 

2,52988 m2/h (60,71712 m2/dia).  
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A interpolação de dados entre os pontos coletados permite a geração de mapas 

temáticos descrevendo a variação da transmissividade nas regiões não mapeados, e esse 

resultado pode ser verificado na figura (32). 

 

Figura 32 – Variação da transmissividade no município de Teófilo Otoni. 

 

 

A figura (32) ilustra a variação dentre os valores obtidos e ilustra o comportamento 

do parâmetro na região analisada. Pela análise do mapa, o valor médio de transmissividade 

encontrado foi de 0,24625 m2/h, equivalente a 5,91 m2/d. O valor obtido serve como base para 

a interação existente entre os rios e a litologia, direcionando a distribuição da água para os 

demais nós do modelo. 

 

4.2 Discretização do modelo 

 

Para a implementação do modelo proposto, foi necessária a discretização do 

mesmo, por meio da geração da malha de diferenças finitas, para a interpolação dos dados. Por 
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meio do GMS, foi gerado o grid para a aplicação da metodologia descrita nos capítulos prévios. 

Nesse sentido, a figura (33) representa a malha gerada para os cálculos necessários. 

 

Figura 33 – Malha de diferenças finitas utilizadas na região modelada. 
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O grid gerado pelo software apresenta um total de 43608 nós e 21509 células ativas 

nas direções cartesianas, sendo um total máximo de 157 células na direção vertical e 137 na 

horizontal. Conforme especificado, o refinamento da malha próximo aos pontos de maior 

interesse para o modelo, serve para a obtenção de melhores resultados na análise das 

características da área de interesse. A figura (34) representa o comportamento da malha próxima 

aos pontos de interesse. 

 

Figura 34 – Refinamento do grid próximo aos pontos com maior concentração de poços. 

 

 

Com o refinamento do grid, o ajuste das propriedades do modelo, aumenta a sua 

precisão, gerando assim melhores resultados para análise. Com isso, o próximo passo é a análise 

dos resultados gerados bem como a discussão dos mesmo. 

 

4.3 Variação da carga hidráulica em função da recarga do aquífero 

 

As taxas de recarga mínima, média e máxima foram estimadas com base nos meses 

analisados com base na precipitação da série histórica. A recarga mínima calculada é de 0,0008 

m/d, a média corresponde a 0,00346 m/d e a taxa máxima é de 0,0075 m/d. A recarga indica o 

volume de água que adentra o aquífero e sua interação com as propriedades descritas no modelo 

simulam a variação da carga hidráulica nos diversos pontos para uma condutividade hidráulica 
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constante, neste caso 3 m/d. As figuras (35), (36) e (37) ilustram o comportamento do modelo 

na região de estudo, nas três condições especificadas de recarga. 

 

Figura 35 – Variação da carga hidráulica em situação de recarga mínima (0,0008 m/d). 
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Figura 36 – Variação da carga hidráulica em situação de recarga média (0,00346 m/d).

 

Figura 37 – Variação da carga hidráulica em situação de recarga máxima (0,0075 m/d). 
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Em situações de recarga mínima, a carga hidráulica atinge valores máximos de 

95,02 metros, enquanto que para um valor médio de recarga a carga limita-se a 328,05 metros 

e na simulação com valores máximos, atinge 676,90 metros. Tal ocorrência pode ser explicada 

pelo maior volume de água absorvida pelo aquífero na situação de recarga máxima, 

evidenciando o aumento na energia resultante, expresso por meio dos valores de carga, 

permitindo concluir que a variação na recarga na região modelada é diretamente proporcional 

ao aumento da carga hidráulica especificada.  

É evidente também que em situações de recarga mínima, a interação existente entre 

a carga nos nós próximos aos rios e em nós adjacentes, diminui por causa da baixa quantidade 

de água inserida na condição de recarga do modelo. A variação da carga é maior nessas regiões 

por causa da diferença das condições especificadas entre as regiões do modelo, bem como da 

transmissividade, influenciando o fluxo hidrogeológico. 

 

4.4 Variação da carga hidráulica em função do bombeamento de poços 

 

É necessária também a discussão a respeito da implementação da taxas de 

bombeamento nos poços considerados nesta pesquisa. A variação das taxas de retirada de água 

influirá no comportamento e nas propriedades das simulações no modelo. As figuras (38), (39), 

(40), (41) e (42) representam o comportamento da carga hidráulica em diferentes taxas de 

bombeamento dos poços especificados (500, 1.000, 5.000, 10.000 e 20.000 m3/dia) 
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Figura 38 – Variação da carga hidráulica em taxa de bombeamento 500 m3/dia 

 

 

Figura 39 – Variação da carga hidráulica em taxa de bombeamento 1000 m3/dia 
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Figura 40 – Variação da carga hidráulica em taxa de bombeamento 5000 m3/dia

 

 

Figura 41 – Variação da carga hidráulica em taxa de bombeamento 10.000 m3/dia 
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Figura 42 – Variação da carga hidráulica em taxa de bombeamento 20.000 m3/dia 

 

 

Nessa segunda abordagem, os valores mínimo e máximo modelados para cada taxa 

de bombeamento diferem-se em virtude da maior retirada de água nesses nós do modelo. Na 

simulação com taxa de bombeamento de 500 m3/dia, a carga mínima obtida foi de 9,68 m, 

enquanto a máxima foi de 326,68 m. Para a taxa de 1.000 m3/dia, os valores variaram entre 8,08 

e 324,51 m. 

Percebe-se que nas simulações com taxa de 5.000, 10.000 e 20.000 m3/dia, o 

modelo começa a gerar algumas inconsistências nas regiões de maior concentração de poços. 

Tal fato ocorre devido às altas taxas de bombeamento aliado à proximidade das regiões com 

retirada de água. Uma das vantagens na implementação do modelo é que o mesmo permite 

simulações com valores extremamente altos, até mesmo acima da capacidade do aquífero. Tal 

fato serve para elucidar que tais condições, mesmo que fora da realidade, causam um 

desequilíbrio no balanço hídrico local, como pode ser notado nas células em branco, sem 

informações. 

Para a taxa de 5.000 m3/dia, o modelo apresentou variações de carga hidráulica 

entre 9,05 m e 308,24 m, enquanto na simulação com 10.000 m3/dia, os valores variaram em 

10,0 m e 297,17 m. Nessa simulação em específico, o valor indicado pelo modelo não convergiu 
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para o valor realmente esperado, tendo em vista que as cargas hidráulicas mínimas e máximas 

apresentam tendência a diminuir, com o aumento da taxa de bombeamento.  

A simulação referente a 20.000 m3/dia apresentou valores de carga hidráulica entre 

0,25 m a 288,87 m.  O valor muito baixo encontrado para a carga mínima evidencia uma baixa 

energia exercida pela água indicando a baixa quantidade presente, determinada pelo modelo, 

servindo como indicativo de que o aquífero está próximo de atingir sua capacidade máxima de 

retirada em alguns nós em específico. 

Para valores acima de 20.000 m3/dia, o modelo mostrou-se ineficiente na execução 

da simulação, com valores que não convergiam para resultados fisicamente possíveis. Esta 

situação corrobora para o entendimento e determinação dos limites do modelo para as condições 

especificadas no início da simulação. 

 

4.5 Variação da carga hidráulica em função da condutividade hidráulica 

 

A variação da condutividade hidráulica influi na circulação de água entre os nós da 

malha de diferenças finitas proposta para o modelo, objetivando a compreensão das 

características do fluxo, em situações com mudança deste parâmetro. Tais mudanças ocorrem 

para diferentes tipos de solos e formações, bem como no percentual do índice de vazios e na 

porosidade efetiva da matriz. As figuras (43), (44) e (45) ilustram as mudanças da carga 

hidráulica, influenciadas pela variação da condutividade, para uma recarga média (0,00346 

m/d), sem taxas de bombeamento. 
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Figura 43 – Variação da carga hidráulica com condutividade hidráulica 0,5 m/d 

 

Figura 44 – Variação da carga hidráulica com condutividade hidráulica 3,0 m/d 

 



82 

 

Figura 45 – Variação da carga hidráulica com condutividade hidráulica 5,0 m/d

 

 

A variação da condutividade hidráulica influi diretamente na carga máxima 

observada nas condições simuladas, explicitado pelos valores obtidos, mediante a aplicação do 

método. Como não há retirada de água, mas apenas alterações em seu fluxo e capacidade de 

transporte, as cargas mínimas se mantém sem mudanças. Para uma condutividade de 0,5 m/d, 

a carga máxima encontrada foi de 1785,89 m, enquanto para o valor simulado de 3,0 m/d, 

328,85 m e um valor máximo de 209,87 m para uma condutividade de 5,0 m/d. 

Altos valores de condutividade hidráulica facilitam a distribuição da água entre os 

nós integrantes do modelo, enquanto baixos valores indicam restrições ao fluxo, sendo este 

encontrado em solos com caráter próximo à impermeabilidade ou com baixa umidade, o que 

também influi no comportamento hidrogeológico local. 
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5.  Considerações Finais 

 

 

A partir do desenvolvimento da presente pesquisa, têm-se como aspectos 

conclusivos que a aplicação do método das diferenças finitas na análise do comportamento 

hidrogeológico regional tornou-se bastante eficaz na compreensão das características 

relacionadas ao fluxo. A análise do método aplicado em modelos conceituais de simulação 

auxiliou na quantificação dos valores de carga hidráulica, facilitando o entendimento do regime 

de escoamento subterrâneo em diferentes situações especificadas nas condições do modelo. 

A variação dos valores de entrada de recarga do aquífero, vazão de bombeamento 

de poços e condutividade hidráulica puderam ser simulados de forma a entender o 

comportamento e inclusive situações de alto estresse hídrico, provocado por condições 

extremas, na região de interesse. A análise de erros dessa forma permitiu ao pesquisador inferir 

sobre a eficácia do modelo proposto, para um determinado parâmetro. 

As visualizações de resultados proporcionadas pelos softwares utilizados 

auxiliaram também em uma análise espacial das regiões do município, onde os valores de carga 

hidráulica que sofrem alterações são encontrados, permitindo assim, uma melhor compreensão 

da dinâmica do ciclo hidrológico em escala local, assim como sua influência nas localidades 

analisadas.  

O presente trabalho surge como um ponto de partida para o desenvolvimento da 

pesquisa hidrogeológica regional aplicada ao munícipio de Teófilo Otoni, sendo que essa 

abordagem necessita da continuidade de estudos relevantes aplicados o que permitirá portanto 

uma melhor compreensão dos fenômenos hidrogeológicos e sua interação com o balanço 

hídrico. 

Nesse aspecto, é relevante destacar a necessidade de aprofundamento da pesquisa, 

nas diferentes escalas listadas a seguir: 

 Aumento no número de poços analisados, inclusive os localizados próximo aos 

limites do munícipio, pois influem no regime de recarga dos aquíferos; 

 Obtenção de dados discretos de valores de carga, como subsídio para uma 

melhor implementação das condições iniciais e de contorno; 

 Realização de campanhas hidrogeológicas e trabalhos de campo, a fim de 

melhor descrever alguns parâmetros necessários à aplicação do método 

descrito no trabalho. 
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 Análise mais detalhada das propriedades do solo em toda a região de 

abrangência da pesquisa. 

 Análise das vazões encontradas nos cursos d’agua encontrados no munícipio, 

bem como da evapotranspiração com o objetivo de facilitar a compreensão do 

balanço hídrico regional. 

 Verificação das taxas de bombeamento referentes aos poços localizados no 

município com a finalidade de aproximar os resultados à realidade local. 

 

O trabalho realizado ainda permite concluir que o desenvolvimento desta pesquisa 

serve como referência base para a aplicação em regiões com déficit de estudos e literatura 

reduzida.  
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