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RESUMO 

A água subterrânea é extraída de aquíferos por meio de poços para diversos 

fins, desde o abastecimento da rede pública até como insumo de atividades 

industriais e agropecuárias. Isso causa um rebaixamento do lençol freático, e se 

houver um rio próximo que esteja hidraulicamente conectado ao aquífero, uma parte 

significativa da água deste rio pode ser desviada para alimentar o poço, um 

fenômeno chamado de captura. Diversos fatores influenciam a porcentagem da 

vazão do poço que passa a provir do rio e na sua variação temporal, dentre eles a 

proximidade do poço ao rio e a barreiras de fluxo, dimensão e forma da bacia 

hidrográfica e características geológicas do aquífero. No presente trabalho, foram 

feitas simulações numéricas de diferenças finitas de aquíferos retangulares 

conectados a rios centrais e submetidos ao efeito de três poços com vazão de 1000 

m3/dia cada um, a uma distância de 200 m do rio central, utilizando-se o software 

Modflow, com a intenção de avaliar a influência do comprimento dos aquíferos ao 

longo do rio central, das cargas hidráulicas pré-bombeamento no aquífero e da 

posição dos poços na magnitude e variação temporal da captura. 

 

Palavras-chave: Água subterrânea. Poços de bombeamento. Interação rio-

aquífero. Modflow. 
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ABSTRACT 

Groundwater is extracted from aquifers through wells to serve many purposes, 

from public supply to industrial and farming activities. This causes a decline in 

phreatic water level, and if there is a river in the vicinity that is hydraulically 

connected to the aquifer, a significant part of the river water may be diverted to feed 

the well, a phenomenon called capture. Several factors influence the percentage of 

the flow rate that can comes from the river and its temporal variation, among them 

well proximity to the river and flow barriers, size and shape of the hydrographic basin 

and geological characteristics of the aquifer. In the present work, finite difference 

numerical simulations of rectangular aquifers connected to central rivers and 

subjected to the effect of 3 pumping wells with a flow rate of 1000 m3/day each, at a 

distance of 200 m of the central river on Modflow software, with the purpose of 

evaluating the influence of aquifer length along the central river, pre-pumping 

hydraulic heads and well position on capture magnitude and temporal variation. 

Keywords: Groundwater. Pumping wells. River-aquifer interaction. Modflow. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Água Subterrânea no Contexto da Hidrologia e da Gestão de 

Recursos Hídricos 

“A hidrologia descreve a ocorrência, distribuição, movimento e química da água 

no planeta Terra, enquanto que a hidrogeologia trata da influência mútua dos 

processos hidrológicos com a água.” (FETTER, 2001). 

 “A circulação de água entre o oceano, a atmosfera e o continente é chamada 

de ciclo hidrológico.” (FREEZE E CHERRY, 1979) 

Este constitui o paradigma de análise básico da hidrologia, e pode ser pensado 

como um conjunto de sistemas ou fases que armazenam água e fazem trocas entre 

si por meio de diversos processos, de modo a quantificar os volumes de 

armazenamento e taxas de troca. 

Os principais exemplos desse tipo de sistema são: 

a) Oceanos; 

b) Geleiras; 

c) Rios e riachos; 

d) Lagos e lagoas; 

e) Umidade em solo não saturado e lençóis freáticos; 

f) Interceptação de água em folhas de plantas com concavidade para 

cima;  

g) Umidade atmosférica; 

h) Água Magmática. 

Dentre os principais fenômenos de troca entre esses sistemas estão: 

a) Precipitação; 

b) Evaporação; 

c) Transpiração vegetal e animal; 
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d) Infiltração; 

e) Fluxo pela superfície da Terra; 

f) Degelo; 

g) Vapor expelido em vulcões. 

Uma bacia hidrográfica é unidade de análise geralmente empregada na 

modelagem hidrológica, sendo definida como uma região continental em que a água 

que precipita é transportada para uma saída simples, sendo isolada de outras bacias 

por picos topográficos e por formações geológicas. O ciclo hidrológico pode ser 

estudado para tanto para o planeta como um todo como para uma bacia hidrográfica 

em particular. 

Uma descrição mais detalhada do ciclo hidrológico pode ser observada no 

fluxograma da figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma Representando o Ciclo Hidrológico. 

 

Fonte: FETTER (2001). 

Como são bastante diversos, o entendimento desses sistemas exige do 

hidrólogo uma vasta gama de conhecimentos interdisciplinares que vão desde a 

geologia até a meteorologia. 

A água não está distribuída de forma uniforme entre os sistemas de 

armazenamento citados, como pode ser constatado na tabela 1: 
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Tabela 1 – Quantidades de Água Total e Doce nas Diferentes Fases do Ciclo 

Hidrológico. 

Item 
Área    
(106 
km2) 

Volume (km3) 
Percentual 
do total de 
água (%) 

Percentual 
da água 
doce (%) 

Oceanos 361,3 1.338.000.000 96,5 

Água subterrânea: 

Doce 134,8 10.530.000 0,76 31,1 

Salina 134,8 12.870.000 0,93 

Umidade do solo 82,0 16.500 0,0012 0,05 

Gelo polar 16,0 24.023.500 1,7 68,6 
Gelo e neve não 

polar 
0,3 340.600 0,025 1 

Lagos: 

Doces 1,2 91.000 0,007 0,26 

Salinos 0,8 85.400 0,006 

Pântanos 2,7 11.470 0,0008 0,03 

Rios 148,8 2.120 0,0002 0,006 

Água biológica 510,0 1.120 0,0001 0,003 

Água atmosférica 510,0 12.900 0,001 0,04 

Total de água 510,0 1.385.984.610 100 

Total de água doce 148,8 35.029.210 2,5 100 
Fonte: Traduzida e adaptada de MAIDMENT (1993). 

Observa-se que 97,5% da água que o planeta armazena é salgada, ou seja, 

apresenta uma concentração de sais muito elevada para ser consumida ou usada na 

maioria das aplicações.  

Dos 2,5% de água doce disponíveis, 68,6% se encontram nas geleiras e 31,1% 

se encontra nos lençóis freáticos, de modo que a maior parte da água doce 

distribuída pelos continentes e diretamente acessível pelas populações humanas é 

subterrânea, correspondendo a um volume de quase 100 vezes o volume de todos 

os rios e lagos doces. Apesar disso, a água subterrânea é bem menos acessível 

técnica e economicamente, motivo pelo qual os reservatórios superficiais ainda são, 

em geral, mais utilizados pelo homem. 

Desse modo, é possível compreender que o comportamento hidrológico de 

corpos d’água superficiais como rios e lagos depende profundamente das trocas que 

estes fazem com lençóis freáticos. 
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Mais especificamente, a intermitência dos rios é um reflexo direto da magnitude 

do chamado fluxo ou escoamento de base, a vazão de água que sai do aquífero 

para o rio. A interação rio – aquífero pode ser caracterizada empiricamente por meio 

de equipamentos como infiltrômetros, lisímetros de fundo e do balanço hídrico. 

Arantes, Chaudhry e Marcussi (2006) observaram o efeito direto da 

precipitação e efeito inverso da pressão atmosférica no fluxo de base no Ribeirão da 

Onça, localizado no Aquífero Guarani, no estado de São Paulo, por meio de 

infiltrômetros e poços de observação do nível freático. 

Esse fenômeno também pode ser estudado de forma numérica, ou seja, por 

meio de formulações matemáticas. Nesse contexto se destaca o método dos 

elementos analíticos, empregado por Batista, Wendland e Schulz (2006) no estudo 

do aquífero Barreiras, localizado na Região da Lagoa do Bonfin. 

Essa metodologia tem como base a superposição de soluções analíticas de 

problemas mais simples em que o problema real é dividido. Uma desvantagem 

dessa metodologia é que simular condições de contorno curvas, como rios sinuosos, 

pode se tornar complicado ou até impossível. 

No presente trabalho, optou-se pelo método das diferenças finitas, 

implementado por meio do Modflow e com o auxílio da plataforma gráfica do 

PMWIN. Esse método pode, em algumas condições, apresentar erros grosseiros, 

porém é relativamente simples e versátil, podendo ser replicado em diversas 

situações diferentes. Essas vantagens foram consideradas adequadas para o foco 

do trabalho, ou seja, a captura da água de rios por poços. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Simular e descrever o comportamento transiente de 4 anos da captura de água 

de um rio por uma bateria de 3 poços. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Simular dois sistemas computacionais de diferenças finitas de bacias 

hidrográficas esquemáticas de diferentes tamanhos com um rio central e 

um aquífero de profundidade constante isolado por barreiras 

impermeáveis; 

b) Calcular a captura da bateria de poços pela comparação entre os fluxos 

de base obtidos com e sem a bateria de poços; 

c) Avaliar o efeito que o tamanho da bacia hidrográfica e do 

posicionamento dos poços tem na curva de captura pela comparação 

entre os resultados das bacias. 

d) Descrever o efeito que a carga inicial do aquífero tem na curva de 

captura pela comparação de resultados obtidos para dois níveis 

diferentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Fluxo de Água em meio Poroso 

Segundo Freeze e Cherry (1979), o nascimento da hidrologia de águas 

subterrâneas se deu no ano de 1856, ano em que o engenheiro hidráulico Henry 

Darcy publicou um relatório sobre o suprimento de água da cidade de Dijon, na 

França. 

Nesse relatório Darcy analisou o fluxo de água por areias saturadas e elaborou 

uma lei empírica hoje conhecida como lei de Darcy. O experimento consistia num 

tubo preenchido com areia saturada através do qual se bombeava uma vazão de 

água, observando as cotas piezométricas, ou as alturas de elevação da água, h1 e 

h2, por meio de dois piezômetros situados na extremidade de jusante e na de 

montante, respectivamente. 

Modificando os parâmetros de comprimento do tubo Δl, área da seção 

transversal A, ângulo de inclinação , diferença de carga piezométrica Δh = h2 - h1, 

e as alturas de jusante e de montante z1 e z2, foi possível verificar como a vazão 

descarregada variava com cada um desses parâmetros. Pode ser observado um 

modelo do experimento na figura 2. 
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Figura 2 – Experimento de Darcy. 

 

Fonte: FREEZE E CHERRY (1979). 

Se Q é a vazão que passa pelo tubo e A é a área da seção transversal. A 

descarga específica é definida pela equação 1: 

 (1)

A descarga específica representa o volume de água que passa por unidade de 

área da seção transversal de fluxo. Apesar de ser dimensionalmente equivalente à 

velocidade, ela é sempre menor que a velocidade real das partículas de água que se 

movimentam pelo meio poroso. Isso se dá tanto porque a água flui pelos poros entre 

os grãos de solo, com área de seção transversal inferior à área total, quanto porque 

as moléculas de água não se movimentam sempre na direção paralela à parede do 

tubo, tendo um movimento lateral caótico. 

Darcy observou que a descarga específica era diretamente proporcional ao 

negativo da diferença de carga piezométrica Δh como definida anteriormente e 

inversamente proporcional ao comprimento L do tubo, sendo pouco afetada pelos 

outros parâmetros. Desse modo, a Lei de Darcy está expressa pela equação 2: 

.
∆
∆

 
(2)

Expressa na forma diferencial: 
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.  
(3)

Essa lei é geralmente expressa com a multiplicação de ambos os lados da 

equação pela área A e aplicando a equação 1. Assim, fica: 

. .  
(4)

Sendo i = dh/dt definido como gradiente hidráulico, temos: 

. .  (5)

A lei de Darcy pode ser generalizada para o caso tridimensional de um solo 

homogêneo e isotrópico a partir de um volume de controle infinitesimal, como o 

mostrado na figura 3. Para simplificar a demonstração, todas as dimensões do cubo 

foram consideradas unitárias. 

Figura 3 – Volume de Controle Infinitesimal para Fluxo em Meio Poroso. 

 

Fonte: FREEZE E CHERRY (1979). 

Será considerado o caso de fluxo transiente em solo saturado, pois o fluxo no 

solo insaturado é bem mais complexo. A porosidade n do solo é definida como a 

razão entre o volume de vazios VV e o volume de sólidos VS, conforme a equação 3. 
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 (6)

Para o solo saturado, a porosidade se iguala à sua umidade. 

Sendo assim, a partir da lei da conservação da massa, a quantidade de água 

total que se armazena do volume de controle num intervalo de tempo é igual à 

quantidade de água que entra no mesmo subtraída da que sai. Desse modo, sendo 

x, y e z as coordenadas espaciais, t a coordenada de tempo, vx, vy e vz as descargas 

específicas nos sentidos dos eixos principais e ρ a massa específica do fluido, a 

partir da figura 3, temos: 

. . . .
 

(7)

Aplicando as regras do produto e a da cadeia e considerando que a água é um 

fluido incompressível, e, portanto, sua massa específica ρ não varia no espaço ou no 

tempo, temos: 

. . . . .  
(8)

O termo dn/dh é uma propriedade do solo chamada de armazenamento 

específico SS, e representa o volume água liberada pelo solo por unidade de 

diminuição da carga hidráulica devido à compressão do solo e à descompressão da 

água. Assim, dividindo os dois lados da equação por n e aplicando a Lei de Darcy, 

temos: 

. . .
.  (9)

Em que Kx, Ky e Kz são as condutividades hidráulicas nos sentidos dos eixos x, 

y e z, respectivamente. Se o solo for homogêneo, estas grandezas não variam 

espacialmente, podendo ser consideradas constantes nas derivadas parciais: 
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. . . .  (10)

Para o caso de um solo isotrópico, Kx = Ky = Kz = K, e a equação 10 toma a 

forma: 

.  (11)

Caso a modelagem não seja transiente, mas estacionária, a carga hidráulica 

não varia com o tempo, e temos: 

0 (12)

A equação diferencial 12 é conhecida como equação de Laplace. 

Assim, dados os parâmetros do solo e condições de contorno, é possível 

aplicar a Lei de Darcy nas formas 4, 5, 6 e 7 na resolução de diversos problemas de 

engenharia, que vão desde a percolação em barragens de terra ao cálculo do 

rebaixamento do nível d’água em poços de bombeamento. 

2.2. Modelagem de Aquíferos 

Dupuit (1863) apud Haitjema (1995), corroborado independentemente por 

Forchheimer (1886) apud Haitjema (1995), apresentou soluções para fluxo regional 

de água subterrânea baseadas na hipótese que as linhas de fluxo são 

predominantemente horizontais e as velocidades não variam com a profundidade, a 

qual ficou conhecida como aproximação de Dupuit-Forchheimer. 

Em modelos que seguem essas hipóteses, a vazão vertical é nula, assim como 

o gradiente hidráulico vertical, e, desse modo, o problema de três dimensões passa 

a ter apenas duas, simplificando sobremaneira o desenvolvimento matemático das 
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soluções. Essa aproximação não representa uma distorção significativa da realidade 

em muitos casos, como pode ser observado nas linhas de fluxo do desenho abaixo: 

  



15 
 

Figura 4 – Linhas de Fluxo com Mesma Escala Vertical e Horizontal. 

 

Fonte: HAITJEMA (1995). 

Isso significa que as propriedades hidráulicas do solo em 3 dimensões 

precisam ser substituídas por propriedades equivalentes em 2 dimensões. A 

chamada transmissividade T equivale à condutividade hidráulica K, sendo igual à 

mesma multiplicada pela espessura em que o fluxo ocorre e o coeficiente de 

armazenamento S equivale ao armazenamento específico Ss. Desse modo: 

 (13)

Segundo Freeze e Cherry (1979), um aquífero consiste em uma unidade 

geológica permeável capaz de transmitir quantidades significativas de água sobre o 

efeito de gradientes hidráulicos ordinários. Eles podem ser confinados e não 

confinados, requerendo modelagens bastante distintas para cada caso. 

Em aquíferos confinados ou artesianos, existe uma camada superior confinante 

de solo com permeabilidade significativamente inferior à do aquífero, de modo que a 

superfície potenciométrica se encontra acima do topo. 

Na modelagem desse tipo de sistema, a transmissividade T é constante e 

calculada pela multiplicação da condutividade hidráulica horizontal K pela espessura 

do aquífero, e o coeficiente de armazenamento S é calculada pela multiplicação do 

armazenamento específico Ss pela espessura do aquífero. Para aquíferos 

confinados, vale a equação: 

 (14)

Em aquíferos não-confinados, o nível da água está abaixo do topo e coincide 

com a superfície potenciométrica. 
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Na modelagem desse tipo de sistema, a transmissividade T varia com o nível 

da água, o que tornaria o problema não-linear, sendo que, como essa variação não 

passa de 10% da espessura total do aquífero, em muitos casos, essa espessura b é 

considerada constante. 

Quanto ao coeficiente de armazenamento S, no aquífero não confinado deve 

ser contabilizada a água liberada pelo solo quando deixa de ser saturado pelo 

declínio no nível d’água, representada pelo coeficiente Sγ. Esse coeficiente 

corresponde ao volume de água que pode ser drenado pela gravidade por volume 

de solo. 

Assim, para aquíferos não confinados, temos: 

 (15)

Em geral, Sγ é bem maior que SS x b, de modo que pode ser feita a 

aproximação: 

 (16)

Assim, pela aproximação de Dupuit-Forchheimer, a equação 11 assume a 

seguinte forma: 

.  (17)

2.3. O Método das Diferenças Finitas pelo Modflow 

No presente trabalho, foram feitas simulações de fluxo em meio poroso pelo 

método das diferenças finitas, implementado por meio do software MODFLOW-2005 

(The U.S.Geological Survey Modular Groundwater Model). Foi utilizada a interfaçe 

gráfica do PMWIN (Processing Modflow for Windows) de Wen-Hsing Chiang e 

Wolfgang Kinselbach para a construção dos modelos e visualização dos resultados. 
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Todas as informações a respeito do funcionamento do Modflow foram extraídas 

do manual do programa publicado por Harbaugh (2005), disponível em meio 

eletrônico no sítio da USGS (United States Geological Survey). 

2.3.1. Estrutura do Modflow 

A não ser por problemas de condições de contorno com geometria bem 

simples e solos pouco heterogêneos, a equação 9 não apresenta solução exata, ou 

seja, nesses, problemas, não é possível encontrar uma função que h(x,y,z,t) que 

calcule o valor carga hidráulica para qualquer ponto no espaço e no tempo. 

O Modflow resolve numericamente esses problemas mais complexos por meio 

de uma metodologia de diferenças finitas centradas em bloco. Isso significa que, ao 

invés de calcular a carga hidráulica exata para todos os pontos do domínio espacial 

e temporal contínuo do problema, a carga hidráulica aproximada é calculada para 

um conjunto previamente definido de pontos e de instantes, ou seja, o espaço e o 

tempo são tomados como discretos. A figura 5 ilustra a estrutura básica de um 

modelo Modflow. 
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Figura 5 – Discretização do Espaço no Modflow. 

 

Fonte: HARBAUGH (2005). 

O número de pontos e de instantes pode ser ajustado à precisão necessária 

para o modelo e o erro de aproximação, limitado a um valor várias ordens de 

grandeza menor do que o erro devido à incerteza dos parâmetros descritivos do 

problema, de modo que acaba se tornando irrelevante na prática. 

Os pontos se situam no centro de paralelepípedos justapostos chamados de 

blocos ou células, e cada bloco pode ser do tipo de carga constante (Constant-Head 

Cell), para representar uma condição de contorno como uma lagoa de nível d’água 

constante, impermeável (No Flow Cell), representando barreiras geológicas como 

argilas e formações rochosas, de carga variável (Variable Head Cell), a condição de 

solo normal das demais células. Esse mecanismo de discretização das condições de 

contorno aplicado a um aquífero típico pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6 – Dicretização do Contorno de um Aquífero no Modflow. 

 

Fonte: HARBAUGH (2005). 

Pelo método das diferenças finitas, a derivada parcial espacial da equação é 

aproximada pela diferença de carga entre as células vizinhas dividida pelas 

distâncias entre os centros, e as derivadas parciais temporais são tomadas pela 

diferença entre a carga hidráulica no instante atual e a do instante anterior. Essa 

forma de aproximação da derivada temporal diminui a propagação de erros. A 

equação diferencial torna-se, desse modo, uma equação algébrica. 

Assim, tem-se um sistema de equações algébricas correspondentes à 

fronteiras entre blocos e aos intervalos de tempo, sendo as incógnitas as cargas em 

todos os pontos e instantes considerados. Esse sistema pode ser muito grande para 

a resolução por métodos convencionais, como o escalonamento ou a substituição, 

porém ele possui uma solução determinada, a partir de métodos mais avançados 

como o Método do Gradiente Conjugado Pré-Condicionado, empregado neste 

trabalho, que em geral envolvem estimativas iniciais e iteração. 

Elementos que interagem com o aquífero, como rios, lagos, poços de 

bombeamento, precipitação e drenos são inseridos por meio dos chamados pacotes 

de carga (Stress Packages). Alguns exemplos são os pacotes Well (WEL), River 
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(RIV), Recharge (RCH) e Evapotranspiration (EVT), correspondentes a poços, rios, 

recarga aérea (infiltração), e evapotranspiração, respectivamente. 

2.4. Modelagem de Poços e Captura de Águas Fluviais 

O nível superior do lençol freático varia com as condições de precipitação, se 

rebaixando em períodos secos e se elevando em períodos úmidos e, em rios 

efluentes, ele está sempre acima da cota do leito do rio, de modo que este 

apresenta o escoamento de base positivo.  

Já em rios influentes, presentes geralmente em regiões de clima árido, a cota 

do leito está abaixo do lençol freático, então o fluxo de base pode ter o sentido 

invertido e o rio perder água para o aquífero. Poços de bombeamento de água 

próximos ao rio causam um rebaixamento do nível d’água do lençol e podem, assim, 

produzir um trecho fluvial influente. 

O conhecimento da influência do tempo é fundamental para estudar os efeitos 

do fluxo de água subterrânea em aquíferos e águas superficiais hidraulicamente 

conectadas. 

Quando água é bombeada em um poço de extração, forma-se um “cone de 

depressão” na superfície potenciométrica, em que os gradientes são máximos junto 

ao poço e diminuem com a distância de forma radialmente simétrica. 

Inicialmente, a água do poço é extraída do aquífero, e esse cone se aprofunda 

e expande lateralmente com o tempo. O regime de fluxo, inicialmente transiente, 

tende a se estabilizar, e se aproximar de uma condição estacionária. 

Muitas vezes, o cone atinge um reservatório de água superficial 

hidraulicamente conectado ao aquífero, como um rio, um lago ou um pântano. 

A velocidade com que o cone de depressão se expande lateralmente está 

diretamente relacionada com o chamado coeficiente de difusibilidade do aquífero D, 

dado por: 
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 (18)

Fisicamente, quanto mais permeável e menos capaz de armazenar água for o 

aquífero, maior será a velocidade com que o cone de depressão se expande e o 

regime estacionário se estabelece.  

Segundo Barlow e Leake (2012), um poço próximo a um rio extrai inicialmente 

100% da sua vazão do aquífero, e com o tempo passa a extrair uma parcela do rio 

e, normalmente, tende a extrair 100% da vazão do rio ao longo do tempo. Isso 

ocorre conforme mostra a figura 7. 

Figura 7 – Curva de Captura de Poço Próximo a um Rio. 

 

Fonte: BARLOW e LEAKE (2012). 

No entanto, dependendo da capacidade de armazenamento do aquífero e das 

condições de fluxo, pode ser que o percentual de captura não tenda a 100%. 

Outro fator relevante a ser determinado além do percentual da vazão do poço 

que vêm do rio é o tempo em que esse valor alcança níveis suficientemente 

próximos considerados, como 95 ou 99%, conhecido como tdds (Time of Depletion 
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Dominated Supply ou Tempo de Suprimento Dominado por Captura), que pode 

variar de alguns dias a décadas e até séculos (BARLOW E LEAKE, 2012). 

Vários fatores têm influência na captura, sendo alguns dos principais a 

proximidade do poço ao rio e as barreiras de fluxo, dimensão e forma da bacia 

hidrográfica, além das características geológicas da região. 

Alguns fatores que, ao contrário do que seria esperado, não possuem 

influência significativa em tdds são a vazão total do poço e gradientes iniciais na 

região entre o rio e o aquífero na área do poço. 

Este último denota não ser significativo para o fenômeno fatores como a 

intensidade e orientação do fluxo de base e a mudança de estágio do rio. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Resumo dos Sistemas Analisados 

“Por estar geralmente mais próximo da superfície, aquíferos não confinados 

estão, muitas vezes, conectados hidraulicamente a águas superficiais, o que os 

torna mais recorrentes em fenômenos de captura de poços por rios. ” (BARLOW E 

LEAKE, 2012). 

Assim, para modelar o fenômeno da captura, foram gerados 2 sistemas 

numéricos de diferenças finitas de aquíferos homogêneos e não-confinados pelo 

Modflow com um rio central e as seguintes dimensões: 

Tabela 2 – Dimensões dos Sistemas 

 
Comprimento

(m) 

Largura

(m) 

Espessura 

(m) 

Sistema 01 2.100 2.100 40 

Sistema 02 4.100 2.100 40 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Os sistemas foram discretizados por células de dimensões 100 x 100 x 40 m, e 

todas as fronteiras serão consideradas impermeáveis, isolando o sistema 

horizontalmente. O datum adotado foi o plano que passa pelo fundo das células, de 

modo que a cota da superfície do terreno é igual a 40 m e a do fundo impermeável 

do aquífero é igual a 0. 

Desse modo, o sistema 1 apresentou 21 linhas e 21 colunas de células, e o 

sistema 2 apresentou 41 linhas e 21 colunas de células. As células foram 

numeradas de forma crescente de cima a baixo e da esquerda para a direita, 

conforme a convenção do programa. Números ímpares de linhas e colunas foram 
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escolhidos por garantirem a existência de linhas e colunas centrais para posicionar o 

rio e 1 dos poços. 

Para ambos os sistemas, foi simulada a captura transiente de uma bateria de 3 

poços distribuídos do lado direito do rio, sob o efeito de diferentes condições de nível 

do lençol freático. Cada poço terá uma vazão de 1000 m3/dia, sendo a vazão total de 

bombeamento igual a 3000 m3/dia. 

No sistema 02, com o aquífero mais alongado, foram analisados 3 

posicionamentos da bateria de poços, uma central, uma mais a jusante e uma mais 

a montante, de modo a quantificar o efeito do posicionamento nos resultados. 

As figuras 8 e 9 mostram os 2 sistemas no PMWIN, plataforma em que eles 

foram construídos. 

Figura 8 – Sistema 01 com poços inseridos nas células em vermelho e rio em 

azul (fluxo fluvial de cima para baixo). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 9 – Sistema 02 com  os 3 posicionamentos dos poços inseridos nas 

células em vermelho e rio em azul (fluxo fluvial de cima para baixo). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

3.2. Modelagem e Características do Rio Central 

O rio central foi modelado por meio do pacote River, do Modflow. 

Conforme Harbaugh (2005) explicita no manual do Modflow, nesse pacote, o 

rio entra como um elemento em contato com algumas células e que troca vazão com 

as mesmas conforme a diferença de carga e a condutância hidráulica do material no 

fundo do rio, conforme a equação 15. 

, ,  (19)

Onde n é o trecho do rio em contato com a célula da linha i, coluna j e camada 

k, QRIVn é a vazão no sentido rio – aquífero, CRIVn é a condutância hidráulica do 
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leito, HRIVn é a carga do rio no trecho, especificada pelo usuário, e hi,j,k é a carga da 

célula, calculada pelo programa. 

A condutância do trecho de leito do rio CRIVn, por sua vez, é calculada pela 

equação 16 mostrada a seguir. 

 (20)

Em que Kn é a condutividade hidráulica do material do leito, Ln é o comprimento 

longitudinal de rio em contato direto com a célula, Wn é a largura do rio e Mn é a 

espessura do leito, todos especificados para o trecho n. 

Foi adotado o valor de Kn igual a 0,0001 m/s para o leito do rio central igual ao 

adotado para o aquífero. 

Na interface gráfica do PMWIN, os rios podem ser inseridos a partir de nós de 

características diferentes ligados por trechos onde a variação nos parâmetros é 

considerada linear, e o rio foi inserido dessa forma. 

Em ambos os sistemas, o ponto inicial do rio considerado foi o centro da 

primeira linha de células e o final o centro da última linha, conforme a tabela 3. 
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Tabela 3 – Posição do Rio nos 2 Sistemas. 

 Linha i Coluna j 

Sistema 01
Ponto Inicial 1 11 

Ponto Final 21 11 

Sistema 02
Ponto Inicial 1 11 

Ponto Final 41 11 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Em todas as simulações foi assumida para o rio uma declividade de 1m para 

cada 1000m, sendo que foram estudadas duas condições de nível distintas, uma 

com o rio ganhando ou efluente e outra para o rio perdendo ou influente. 

Em uma condição dos sistemas 1 e 2, a superfície potenciométrica inicial no 

aquífero é um plano horizontal que se encontra nivelado com o ponto inicial do rio, 

enquanto que na outra condição, este plano está na mesma cota que o ponto final. 

Assim, condições de nível do rio analisadas estão resumidas na tabela 5. 

Tabela 4 – Condições de nível analisadas. 

 
Carga do Ponto 

Inicial (m) 
Carga do Ponto 

Final (m) 
Carga Inicial no 

Aquífero (m) 

Sistema 
01 

Rio 
Efluente 

40 38 40 

Rio 
Influente 

40 38 38 

Sistema 
02 

Rio 
Efluente 

40 36 40 

Rio 
influente 

40 36 36 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Os demais parâmetros, foram considerados constantes ao longo do 

comprimento, estando resumidos na tabela 5. 
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Tabela 5 – Parâmetros do Rio. 

Kn (m/s) Ln (m/s) Wn (m) Mn (m)
CRIVn 

(m) 

0,0001 100 100 1 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

3.3. Simulações Transientes e Cálculo das Curvas de Captura 

Foram calculadas e plotadas a curva temporal de captura e a distribuição 

espacial vazão de captura ao longo do comprimento fluvial, para dois (02) 

comprimentos de bacia diferentes e dois (02) níveis diferentes do rio, ou seja, quatro 

(04) condições distintas. Pelas curvas de captura, foi calculado tdds para uma captura 

igual a 95% da vazão de bombeamento total de 1000 m3/dia. 

Para fazer a montagem da curva de captura, é preciso simular a infiltração pelo 

leito do rio com e sem a influência da bateria de poços e subtrair as vazões de 

infiltração, pois assim obtém-se a vazão de água que efetivamente passa do rio para 

o poço. 

Como explicitado anteriormente, três (03) posicionamentos da bateria de poços 

foram analisados, e, além disso, dois (02) níveis iniciais do aquífero foram 

simulados. Portanto, foi necessário realizar no total dezesseis (16) simulações 

transientes. 

Todas as simulações foram de duração igual a 4 anos com discretização 

temporal diária. 

Os parâmetros hidrogeológicos adotados nas simulações estão resumidos na 

tabela 5. 
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Tabela 6 – Parâmetros do Aquífero. 

Condutividade Hidráulica K

(m/s) 
0,0001

Descarga Específica Sγ 

(Adimensional) 
0,25 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas figuras 10 a 15 se encontram as isolinhas de carga hidráulica no instante 

final de todas as simulações realizadas. 

Figura 10 – Isolinhas de carga para o Sistema 01 sem a bateria de poços para 

carga inicial de 40 m (direita) e 38 m (esquerda). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 11 – Isolinhas de carga para o Sistema 01 com a bateria de poços para 

carga inicial de 40 m (direita) e 38 m (esquerda). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 12 – Isolinhas de carga para o Sistema 02 sem a bateria de poços para 

carga inicial de 40 m (direita) e 36 m (esquerda). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 13 – Isolinhas de carga para o Sistema 02 com a bateria de poços na 

posição de montante para carga inicial de 40 m (direita) e 36 m (esquerda). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 14 – Isolinhas de carga para o Sistema 02 com a bateria de poços na 

posição central para carga inicial de 40 m (direita) e 36 m (esquerda). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 15 – Isolinhas de carga para o Sistema 02 com a bateria de poços na 

posição de jusante para carga inicial de 40 m (direita) e 36 m (esquerda). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

 

A partir das isolinhas, é possível se ter uma ideia da direção do fluxo em cada 

ponto, o qual ocorre paralelamente às mesmas, além das dimensões e formato dos 

cones de rebaixamento. 

Aparentemente, as curvas para as duas cargas iniciais diferentes são muito 

similares, o que atesta que o tempo foi suficiente para os sistemas se estabilizarem 

e convergirem para a mesma situação estacionária.  
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Nas figuras 16 a 23, apresentam-se os gráficos temporais do percentual de 

captura, ou a razão entre a diferença de infiltração pelo leito com e sem a bateria de 

poços e a vazão total bombeada, de 3000 m3/dia para cada sistema, carga inicial do 

aquífero (C.I.) e posicionamento dos poços. Os valores são mostrados a cada quatro 

(04) meses de simulação. 

Figura 16 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 01, Carga Inicial = 40 m). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Figura 17 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 01, Carga Inicial = 38 

m). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 18 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 02, Carga Inicial = 40 m, 

Poços Posicionados a Montante). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Figura 19 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 02, Carga Inicial = 36 m, 

Poços Posicionados a Montante). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 20 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 02, Carga Inicial = 40 m, 

Poços Posicionados no Centro). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Figura 21 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 02, Carga Inicial = 36 m, 

Poços Posicionados no Centro). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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Figura 22 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 02, Carga Inicial = 40 m, 

Poços Posicionados a Justante). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Figura 23 – Percentual de Captura x Tempo ( Sistema 02, Carga Inicial = 36 m, 

Poços Posicionados a Jusante). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 

Não se observou diferença significativa entre os resultados para diferentes 

condições preliminares de carga, o que corrobora à hipótese de que o regime final 

de fluxo não recebe influência significativa gradientes preliminares do aquífero. 
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O Sistema 01 apresentou o comportamento esperado, com base no relatório de 

Barlow e Leake (2012). O percentual de captura dos poços tendeu para o valor de 

100%, ou seja, ao final da simulação, praticamente toda a sua vazão provinha da 

infiltração no leito do rio. O tdds para 95% de captura foi de aproximadamente dois 

(02) anos e 7 meses para a carga inicial de 40 m e 2 anos, 6 meses e 21 dias para a 

carga de 38 m. 

Já no Sistema 02, o tempo de simulação de simulação de quatro (04) meses 

aparentemente não tinha sido suficiente para a estabilização do sistema.  Sendo 

assim, as simulações, com as mesmas condições, foram implementadas em um 

período de 120 anos. 

Ainda assim, as curvas de capturar não convergiram para o valor de 100% 

esperado, mas para os valores apresentados na tabela 7, a seguir. 

Tabela 7 – Percentual de Captura Final para Simulação de 120 anos. 

Posição da Bateria de 
Poço: 

Carga Inicial no Aquífero 
(m): 

Valor de Percentual de 
Captura Final: 

Montante 
40 91,4328 % 

36 91,4328 % 

Centro 
40 52,8781 % 

36 52,8781 % 

Jusante 
40 10,6954 % 

36 10,6954 % 

Fonte: Elaborado pelo Autor, (2017). 
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5. CONCLUSÃO 

No presente trabalho, foi possível desenvolver uma metodologia de avaliação 

do impacto de poços aluvionais no regime de escoamento fluvial. O modelo foi 

aplicado a diferentes configurações do sistema rio-aquífero-poços. Duas (02) 

configurações foram analisadas utilizando modelos computacionais de diferenças 

finitas aplicados a sub-bacias esquemáticas de 2,1 km de largura e 2,1 e 4,1 km de 

comprimento ao longo de um rio central, com um aquífero de profundidade 

constante isolado por barreiras impermeáveis, e a distribuição temporal da taxa de 

captura de uma bateria de poços localizados a 200 m do rio pôde ser devidamente 

calculada. 

Para a bacia de 2,1 km de comprimento ao longo do rio, houve o 

estabelecimento de uma condição de captura total, com toda a vazão do poço sendo 

proveniente do rio, depois de um tempo de simulação de aproximadamente 2 anos e 

7 meses, para a carga inicial no aquífero de 40 m, e 2 anos, 6 meses e 21 dias, para 

a carga inicial de 38 m. 

Para uma bacia de maior comprimento 4,1 km de ao longo do rio, a captura 

total não se estabeleceu, e a parcela de captura variou com o posicionamento do rio 

de aproximadamente 10,7 % na posição de jusante até 52,9% na posição central e 

91,4% na posição de montante. Isso pode ser um indício de que posições mais a 

montante podem minimizar o impacto ambiental do poço no rio. 

Pela comparação de resultados obtidos para duas (02) cargas iniciais 

diferentes, verificou-se que os gradientes hidráulicos preliminares do aquífero não 

têm influência significativa na curva de captura. 
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