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RESUMO 

 

A dissertação apresentada tem como objetivo realizar a simulação computacional do 

fluxo subterrâneo utilizando o Método Iterativo do Gradiente Hidráulico (MIGH) para 

calibração de parâmetros hidrodinâmicos de aquíferos. Nesse caso, a calibração da 

condutividade hidráulica do aquífero “Cabeças” no Vale do Gurguéia, no município 

de Cristino Castro, sudoeste do Estado do Piauí. Para a modelagem, simulação e 

calibração foi utilizado a extensão UFC-FLOW/UFC-MIGH, desenvolvida para ser 

carregada no software de geoprocessamento gvSIG. A partir do processo de 

simulação do modelo e da fixação de cargas hidráulicas observadas e aferidas em 

campo foi possível obter resultados satisfatórios na calibração da condutividade 

hidráulica, bem representada pela estabilidade dos critérios de convergência 

observados nos seguintes gráficos: raiz do erro médio quadrático X número de 

iterações e média dos ângulos X número de iterações. Também foi observado o 

ajuste entre as cargas observadas e cargas calculadas bem representadas no mapa 

potenciométrico gerado. Os resultados obtidos mostram as potencialidades do 

software UFC-FLOW/UFC-MIGH tendo como suporte um SIG para simulação do 

fluxo subterrâneo e modelagem de aquíferos, assim como a posterior solução do 

problema de calibração de parâmetros hidrodinâmicos baseado no MIGH. 

 

Palavras-chave: Aquíferos, MIGH, Condutividade hidráulica, Geoprocessamento. 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation presented aims to conduct the computer simulation of groundwater 

flow using the Iterative Method of Hydraulic Gradient (MIGH) for the calibration of 

hydrodynamic parameters of aquifers. In this case, the calibration of the hydraulic 

conductivity of the aquifer "Cabeças" in the Valley of Gurguéia in the town of Cristino 

Castro, southwest of the state of Piauí. For the modeling, simulation and calibration 

the UFC-FLOW extension/UFC-MIGH, was used, which was developed to be loaded 

into GIS software gvSIG. From the process of simulation model and the setting of 

hydraulic head observed and measured in the field, it was possible to obtain 

satisfactory results in the calibration of hydraulic conductivity, well represented by the 

stability of the convergence criteria observed in the following charts: root mean 

square error X number of iterations and mean angles X number of iterations. Also 

observed the adjustment between the observed and calculated hydraulic head well 

represented in the potentiometric map generated. The results show the potential of 

the UFC-FLOW software/UFC-MIGH underpinning a GIS for simulation of 

groundwater flow and modeling of aquifers, as well as the subsequent solution of the 

hydrodynamic parameters calibration problem based on MIGH. 

 

Keywords: Aquifers, MIGH, Hydraulic conductivity, GIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural indispensável para a manutenção da vida no 

planeta Terra. Além desse aspecto generalista, sua importância no âmbito social e 

econômico transcende a própria história e associa a sua utilização e aproveitamento 

ao próprio desenvolvimento da humanidade. 

Por ser um recurso natural, a exploração desse vasto manancial 

disponível requer racionalização para evitar sua subutilização, superutilização e 

consequente escassez. A demanda por água pode vir a ser (em alguns casos já é) 

um dos maiores problemas que uma sociedade organizada possa vir a enfrentar, 

pois esse elemento é imprescindível à vida humana. Dentre os mananciais 

disponíveis, existem os de águas superficiais e os de águas subterrâneas. 

As águas subterrâneas são estudadas em um capítulo à parte na 

hidrologia, que é a hidrologia de águas subterrâneas. Essa ciência “[...] pode ser 

definida como a ciência da ocorrência, distribuição e movimento da água abaixo da 

superfície da terra.” (TODD, 1959, p. 1). A grosso modo, a ocorrência das águas 

subterrâneas pode ser subdividida em duas zonas: uma saturada e outra não 

saturada. Apesar de não haver uma distinção rígida entre as duas zonas, percebe-

se que seu movimento é interdependente entre uma e outra. A hidrologia de águas 

subterrâneas é a ciência que mais se ocupa com o estudo das águas 

subsuperficiais, e geralmente é combinada com outras ciências, tais como: a 

geologia que se ocupa da ocorrência e distribuição dessas águas, da hidrologia que 

determina seu suprimento para o solo e da mecânica dos fluidos e hidráulica, que 

explica o seu movimento conforme estabelece Todd (1959, p. 1). 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

Desenvolver a partir de ferramentas de geoprocessamento a modelagem 

e calibração da condutividade hidráulica com simulação computacional do fluxo 

subterrâneo de aquíferos aplicando o método iterativo do gradiente hidráulico 

(MIGH). 
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1.2.2 Específicos 

 

a) Realizar a calibração da condutividade hidráulica em um aquífero semi-

hipotético; 

b) Simular o fluxo hídrico subterrâneo a partir das ferramentas de 

geoprocessamento no aquífero objeto do estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Geotecnologias 

 

As geotecnologias são ferramentas computacionais que oferecem suporte 

para o desenvolvimento científico nos mais diversos campos do conhecimento 

humano. Segundo Silva (2003, p. 27), o Processamento Digital de Imagens (PDI) e a 

Geoestatística ao lado dos chamados Sistemas de Informações Geográficas ou 

Sistemas de Informações Geo-Referenciadas (SIGs) compõem um aparato de 

ferramentas computacionais que fornecem aos seus usuários a possibilidade de 

realizar análises com dados espaciais voltadas para o entendimento da ocupação e 

utilização do meio físico. A partir do entendimento dos espaços mapeados, o SIG 

fornece ainda subsídios para uma futura tomada de decisão conforme explicita Fitz 

(2008, p. 79). 

Por conta da diversidade de aplicações, o conceito de SIG torna-se por 

vezes amplo e complexo, sendo que, na literatura, é costume deparar-se com 

diversas abordagens conceituais para o tema. Segundo Aronoff e Bull (1994 Apud 

Câmara et al., 2013), os Sistemas de Informações Geográficas são sistemas 

automatizados utilizados para armazenar, analisar e manipular dados geográficos 

que representam objetos e fenômenos cuja localização geográfica é fator 

preponderante e indispensável para a análise desses objetos e fenômenos. 

O elemento fundamental para desenvolvimento e implementação dos 

SIGs é o dado espacial: 

 
Os fenômenos relacionados ao mundo espacial podem ser descritos de três 
maneiras: espacial, temporal e temática. Espacial quando a variação 
muda de lugar para lugar (declividade, altitude, profundidade do solo); 
temporal quando a variação muda com o tempo (densidade demográfica, 
ocupação do solo) e temática quando as variações são detectadas através 
de mudanças de características (geologia, cobertura vegetal) [...]. (SILVA, 
2003, p. 29). 

 
Em suma, conforme Fitz (2008, p. 53) elenca, os dados espaciais são 

aqueles dados que podem ser representados de forma gráfica e são subdivididos 

em dados vetoriais e dados matriciais (raster). Os dados vetoriais são todos os 

dados que podem ser representados em forma de vetores, mais especificamente 

pontos, nós, linhas (ou arcos), cadeias e polígonos. Essas representações vetoriais 
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são nada mais nada menos que abstrações do mundo real, representadas na forma 

digital a partir de um modelo de representação adotado. O elemento básico da 

estrutura vetorial é o ponto, que é um elemento representado por coordenadas 

(X,Y,Z), é indivisível e não possui área. As linhas ou arcos são formados por uma 

sequência de pontos conectados. Os nós são as extremidades de uma linha ou o 

cruzamento desta com outra.  Polígonos são elementos formados por várias linhas 

interconectadas que se encontram em um nó e formam uma área fechada. Cadeias 

são linhas compartilhadas por dois polígonos. 

Tais elementos são de uma importância fulcral na modelagem de dados 

espaciais para a utilização em SIGs, pois representam abstrações e simplificações 

que mais se aproximam de elementos geográficos e assim podem receber um 

tratamento matemático nessas representações. Outro fator importante na 

representação vetorial é a questão da escala adotada. Dependo desta, o nível de 

detalhes e consequentemente a precisão dos trabalhos será menor ou maior. Uma 

cidade, por exemplo, pode ser composta por polígonos numa escala grande ou 

simplesmente um ponto numa escala pequena. 

Os dados matriciais ou raster são, na sua grande maioria, obtidos através 

de sensoriamento remoto e digitalização de mapas e geralmente mais compactos 

que os dados vetoriais. A estrutura raster é composta por uma matriz com n linhas e 

m colunas formando uma estrutura de grade resultando assim numa matriz M(n,m), 

onde à cada célula, denominada de pixel, pertencente à essa grade, é atribuído um 

valor Z que geralmente indica um tom de cinza ou uma cor, conforme detalha Fitz 

(2008, p. 54).  

O aparato computacional disponível na atualidade permite elaborar 

modelagem e simulações dos dados espaciais visando à representação de sistemas 

físicos o mais próximo possível das suas características essenciais. Campos (2009, 

p. 33-43) formaliza uma conceituação para sistemas, modelos e simulação. 

Podemos considerar como sistema toda estrutura formada por vários componentes 

que interagem entre si, recebem impulsos, efetuam transformações e emitem 

respostas. Modelo pode ser taxado como um conjunto de hipóteses sobre a 

estrutura ou comportamento de um sistema físico visando explicar ou prever as 

propriedades de um sistema, preservando suas principais características e, por fim, 

simulação pode ser entendida como a avaliação comportamental de um determinado 
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modelo submetido a certos impulsos levando-se em consideração a obediência de 

certas regras de operação. 

O modelo pode ser considerado pura e simplesmente uma representação 

ou abstração da realidade. “No contexto hidrológico, é comum utilizar-se de 

representações matemáticas (ou físicas) que modelam esta dinâmica temporal” 

(MENDES e CIRILO, 2001, p. 402-403). Parte-se do princípio que os modelos estão 

errados desde sua concepção, pois sempre são mais simples que a realidade, 

sendo reforçado ainda pelos autores supracitados que:  

 
“São ferramentas essenciais de auxílio ao entendimento dos processos 
físicos em geral e dos recursos hídricos em particular. Se o comportamento 
de um determinado processo físico é entendido, fica mais fácil predizer seu 
comportamento quando determinadas condições são variáveis.” (MENDES 
e CIRILO, 2001, p. 403) 
 

 Sabe-se que, quando um sistema natural (mundo real) é compreendido 

e seu comportamento é predito, faz-se possível controlar o sistema fazendo-se 

possível modificar componentes que conduzam o sistema a um comportamento 

desejado e eficaz. 

A conceituação de alguns elementos se faz necessária para melhor 

entendimento. Mendes e Cirilo (2001, p. 404-405) conceituam o que é fenômeno, 

variável e parâmetro. Fenômeno é alguma alteração do estado do sistema causado 

por um processo físico (por exemplo, precipitação e evaporação). Variável é o valor 

que descreve o fenômeno, tendo como exemplo a precipitação diária ou a vazão 

horária. Parâmetro são os valores que caracterizam o sistema como, por exemplo, a 

área da bacia e seção transversal do rio. 

Os mesmos autores supracitados classificam ainda os modelos em 

concentrados e distribuídos. Modelos concentrados são aqueles em que seus 

parâmetros (no todo ou na maior parte) buscam reproduzir a variabilidade espacial, 

representando-a como valores médios, o que é uma simplificação muito grande na 

realidade. Modelos distribuídos são uma tentativa de melhor representar a área de 

estudo (bacia hidrográfica) com sua variabilidade espacial e temporal. Esses 

modelos utilizam mais dados que os modelos concentrados e os processos de 

parametrização e validação são bem trabalhosos. Tais modelos são baseados em 

descrições matemáticas da realidade física, o que induz alguma confiança para 

extrapolar os resultados além das condições de calibração. Utiliza dados 

espacialmente distribuídos como topografia, tipo de solo, cobertura do solo e 
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parâmetros meteorológicos, o que deve propiciar uma melhor descrição dos 

processos hidrológicos, de acordo com a explanação de Mendes e Cirilo, (2001, p. 

409-410). 

 

2.2 Método numérico das diferenças finitas 

 

A análise de um fenômeno físico qualquer pode ser realizada por métodos 

teóricos ou ensaios de laboratórios, sendo que este segundo método requer análises 

teóricas prévias. Modelando-se as grandezas físicas que atuam sobre o sistema 

(temperatura, pressão, densidade, etc.), é possível entender como elas o afetam. 

Fortuna (2000, p.30) conclui que os modelos resultantes são expressos por 

equações que relacionam as grandezas relevantes entre si (para um espaço e 

tempo contínuo) e podem ser utilizados tanto para explicar como para prever o 

comportamento do sistema em diferentes situações.  

O modelo pode ser tratado computacionalmente desde que sejam 

expressos adequadamente as equações e o domínio em que elas são válidas. Para 

obtermos soluções numéricas sobre uma região contínua, dividimos essa região em 

pontos nos quais somente neles as soluções serão obtidas. “A distribuição 

adequada dos pontos no domínio é fundamental para se obter uma solução 

numérica representativa do escoamento” (FORTUNA, 2000, p. 30). 

Os termos que aparecem nas equações são escritos em função dos 

valores das incógnitas em pontos discretos1 adjacentes, que resultam em um 

conjunto de equações algébricas lineares que podem estar ou não acopladas, 

quando a seguir introduzem-se as condições de contornos ou condições iniciais, 

assim como as propriedades físicas dos fluidos e os parâmetros do escoamento. 

Tais elementos especificam o problema a ser tratado. Por fim, as equações 

algébricas são resolvidas, fornecendo a solução do problema, sendo que tal solução 

deve ser analisada para averiguação se está devidamente correta, podendo-se 

assim extrair com alguma confiabilidade as informações de interesse. O modelo 

pode ainda ser ajustado se comparado com dados experimentais até que ele reflita a 

física do problema. A figura 01 mostra esquematicamente as etapas mencionadas 

                                                           
1
 Discretização é a divisão da região em quadrículas. Cada quadrícula corresponde a um nó, onde se colocam as 

incógnitas do problema. Quanto maior o número de nós, mais próximo do real estará o modelo, pois cada 
conjunto de parâmetros atribuídos a um ponto é considerado constante para cada célula à sua volta 
(MONTEIRO, 2000, p. 26). 
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para resolução do problema. Conforme o exposto pode-se concluir que, quanto mais 

“fina” for a malha, haverá mais pontos discretos e mais fiel será o resultado numérico 

obtido, onerando apenas o custo computacional. Fletcher (1991, p.48) explica que a 

maneira como a discretização é realizada também depende se as derivadas de 

tempo (em problemas dependentes do tempo) ou equações contendo apenas 

derivadas espaciais estão sendo consideradas. Na prática, as derivadas de tempo 

são discretizadas usando o método numérico das diferenças finitas. Já as derivadas 

espaciais podem ser discretizadas por técnicas como elementos finitos ou volumes 

finitos.  

Figura 01 – Etapas para obtenção da solução numérica de um problema de fluidos 

 

Fonte: Fortuna (2000, p.31) 

 

As técnicas numéricas de solução não permitem tratar uma região R 

como contínua, sendo que tal método obtém apenas soluções em pontos, mas nada 

impede escolher pontos dentro de R e calcular, nesses pontos, a solução do 

problema. A figura 02 mostra a malha e alguns pontos discretos utilizados para obter 

a solução. 
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Figura 02 – Região contínua e região discretizada 

 

Fonte: Fortuna (2000, p.74) 

 

O processo de utilização da malha é descrito por Fortuna (2000, p.74-75) 

conforme o que se segue: os pontos da malha localizam-se nas interseções das 

linhas horizontais com as verticais, sendo que cada ponto é separado por uma 

distância ∆x e ∆y (não necessariamente iguais). Os índices i e j identificam um ponto 

na i-ésima coluna e na j-ésima linha, respectivamente. Por exemplo, um ponto (i,j) 

possui coordenadas (x0+i∆x , y0+j∆y), onde (x0,y0) representa a origem do sistema de 

coordenadas tomado aqui como igual  (0,0). O número de pontos nas dimensões x e 

y são dados por 1M+1 e JM+1, respectivamente. 

As figuras 03a e 03b mostram as malhas com nós no meio das células 

(caso com carga hidráulica especificada) e malha com nós nos cantos, 

respectivamente. 

Figura 03 – Tipos de malhas 

 

Fonte: Adaptado de Monteiro (2000, p.26) 
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Para o tratamento numérico das equações diferenciais parciais (EDPs), 

elas devem ser expressas na forma de operações aritméticas para que o 

computador possa executá-las. Para tanto, devem-se representar as diferenciais da 

EDP por expressões algébricas. Esse procedimento se chama discretizar a EDP. Tal 

procedimento permite a manipulação pelo computador relacionando entre si os 

valores das grandezas nos pontos discretos (i∆x, j∆y) de R. Antes de resolver a EDP 

de forma numérica, deve-se encontrar para os termos que nela aparecem chamados 

de aproximações por diferenças finitas, que são as expressões escritas em função 

dos pontos da malha, resultando numa equação algébrica denominada equação de 

diferenças finitas (EDF), onde a EDF é escrita para cada ponto da região 

discretizada em que se deseja calcular a solução do problema. Após a resolução da 

EDF, é possível encontrar a solução aproximada do problema. Fortuna (2000, p. 74) 

explica que a solução não é exata devido a erros inerentes ao processo de 

discretização das equações devido ao arredondamento nos cálculos feitos no 

computador e na aproximação numérica das condições auxiliares. 

As aproximações de diferenças finitas podem ser entendidas como o 

inverso do processo de determinação do limite, utilizado para obter a derivada de 

uma função f contínua dada por: 

𝑑𝑓

𝑑𝑥
= lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

Se tomarmos o lado direito da equação sem o limite, temos a 

aproximação de diferenças finitas para df/dx. Se usarmos 2 valores de f separados 

por uma distância finita h, a equação 01 passa a representar uma aproximação 

algébrica para a primeira derivada de f. Os pontos mostrados na figura 02 

representam as coordenadas x e y nas quais serão calculados os valores de uma 

função f que serão utilizados na aproximação das derivadas presentes na equação 

diferencial. Pode-se entender, portanto, que “as aproximações por diferenças finitas 

efetivamente substituem o operador diferencial contínuo (por exemplo, d/dx) por uma 

aproximação discreta, calculada a partir dos valores de f em um número finito de 

pontos.” (FORTUNA, 2000, p.75). Segundo Fletcher (1991, p. 49), a solução 

aproximada entre os pontos dos nós não é trivial e poderia variar suavemente ente 

os pontos nodais e em algum ponto da malha que não coincide com um nó pode ser 

obtido por interpolação da solução circundante do ponto do nó.  

  

(36)

) 

(01)

) 
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2.2.1 Método das diferenças finitas para o regime permanente 

 

Considerando o fluxo bidimensional de um fluido em um aquífero 

homogêneo, isotrópico, regime permanente e sem recarga, o fluxo é regido pela 

equação de Laplace: 

𝜕²ℎ

𝜕𝑥²
+

𝜕²ℎ

𝜕𝑦²
= 0 

Seja uma região R, constituída de duas famílias de retas paralelas nas 

direções x e y, as quais formam uma malha retangular, com células de dimensões 

∆x e ∆y, respectivamente. A localização do ponto na malha é feita através do par 

ordenado (i,j). Desta forma, o valor da variável carga hidráulica (h) em um ponto 

nodal da malha é denominado hij. As coordenadas cartesianas (x,y) podem ser 

representadas por i e j, conforme elucida Monteiro (2000, p. 29). 

Ao longo da linha horizontal y=y0, considere um contorno de carga que 

tem sucessão hi-1,j; hi,j; hi+1,j. Usando a diferença central para calcular a 1ª derivada 

da carga hidráulica na direção x, temos: 

𝜕ℎ

𝜕𝑥
≈

ℎ𝑖+1/2,𝑗 − ℎ𝑖−1/2,𝑗

∆𝑥
 

A 2ª derivada será dada por: 

𝜕²ℎ

𝜕𝑥²
=

1

∆𝑥
(

ℎ𝑖+1,𝑗 − ℎ𝑖,𝑗

∆𝑥
−

ℎ𝑖,𝑗 − ℎ𝑖−1,𝑗

∆𝑥
) 

Temos, portanto: 

𝜕²ℎ

𝜕𝑥²
≈

ℎ𝑖−1,𝑗 − 2ℎ𝑖,𝑗 + ℎ𝑖+1,𝑗

∆𝑥²
 

Analogamente para a direção y: 

𝜕²ℎ

𝜕𝑦²
≈

ℎ𝑖,𝑗−1 − 2ℎ𝑖,𝑗 + ℎ𝑖,𝑗+1

∆𝑦²
 

Considerando a malha quadrática (∆x = ∆y) e substituindo as equações 

40 e 41 na equação de Laplace, obtemos: 

ℎ𝑖−1,𝑗 + ℎ𝑖+1,𝑗 + ℎ𝑖,𝑗−1 + ℎ𝑖,𝑗+1 − 4ℎ𝑖,𝑗 = 0 

A aplicação da equação 07 para cada nó da malha origina um sistema de 

equações algébricas. Nessa dissertação, iremos considerar apenas a formulação 

matemática para a modelagem de aquíferos no regime permanente e suprimir o 

método das diferenças finitas para o regime transiente por fugir ao escopo desta 

pesquisa. 

(02)

) 

(03)

) 

(04)

) 

(05)

) 

(06)

) 

(07)

) 
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2.3 Águas subterrâneas no estado do Piauí 

 

  O Estado do Piauí é dividido em duas províncias hidrogeológicas: a 

bacia sedimentar do Parnaíba, que constitui o maior manancial subterrâneo do 

Estado, e o embasamento cristalino com um potencial limitado no aspecto qualidade 

e quantidade de água.  

  A bacia sedimentar do Parnaíba caracteriza-se por uma estrutura 

circular fechada atingindo em seu centro cerca de 3.000 m de espessura e uma área 

de aproximadamente 600.000 km² sendo drenada superficialmente e 

subterraneamente pelo rio Parnaíba. Segundo Pfaltzgraff (2010, p. 73), essa bacia 

abrange aproximadamente 80% do Estado do Piauí, praticamente todo o Estado do 

Maranhão e algumas porções restritas do Ceará, Tocantins e Pará. As formações 

aquíferas da base para o topo são as seguintes: Formação Serra Grande, Formação 

Pimenteiras, Formação Cabeças, Formação Longá, Sedimentos do sistema 

Poti/Piauí, Formação Pedra de Fogo, Formação Motuca, Formação Pastos Bons, 

Formação Sambaíba, Formação Corda, Formação Sardinha, Relíquias de 

coberturas sedimentares mesozoicas, Grupo Barreiras, coberturas sedimentares 

inconsolidadas e aluviões. A figura 04 mostra a distribuição espacial das formações 

hidrogeológicas, enquanto podemos ver, pela figura 05, as duas províncias 

hidrogeológicas (domínio poroso e domínio fraturado). E, por fim, vemos, pela figura 

06, os principais aquíferos do Estado. Os mapas apresentados dão uma ideia da 

ocorrência das águas subterrâneas no Estado e sua respectiva distribuição espacial. 
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Figura 04 – Mapa hidrogeológico do estado do Piauí 

 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do 

Parnaíba (2006, p. 41) 
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Figura 05 – Mapa dos domínios hidrogeológicos do Estado do Piauí 

 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do 

Parnaíba (2006, p. 45) 
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Figura 06 – Mapa dos principais aquíferos do Estado do Piauí 

 

 

Fonte: Adaptado de Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do 

Parnaíba (2006, p. 45) 
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  Conforme observa-se pela figura 06, as duas maiores formações em 

termos de área de recarga depois da formação Poti são as formações Serra Grande 

e Cabeças. Segundo Pfaltzgraff (2010, p. 73), a formação Serra Grande se estende 

na porção sul, sudeste e leste da bacia, mais especificamente nas bordas chegando 

a limitar-se com o embasamento cristalino. Sua área abrange aproximadamente 

38.000 km² com variações entre 50 e 1.000m na sua espessura. Apresenta boa 

regularidade em sua permeabilidade conferindo o mais importante sistema de 

surgência, destacando o poço jorrante Violeto, localizado no município de Cristino 

Castro, com vazão de aproximadamente 900 m³/h, com 1.000m de profundidade e 

um jorro que chegou a 40m de altura (ver figura 07).  

Figura 07 – Poço Violeto 

 

Fonte: Hidrogeologia aplicada (CPRM, 2012, p. 4) 

   

A formação Cabeças é caracterizada por arenitos que se espalham por 

aproximadamente 42.000 km² com espessura média de 300m, com uma boa 

porosidade e alta permeabilidade, com água de boa qualidade e poços surgentes 

em vários pontos. Sua recarga se dá pela pluviometria nas áreas de afloramento e 
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sua descarga (exutório) se dá pela evapotranspiração. A figura 08 mostra um perfil 

esquemático no qual se podem observar as duas formações (Serra Grande e 

Cabeças). 

Figura 08 – Perfil esquemático das formações aquíferas do Piauí 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa, 1990, p. 50 

 

2.4 O projeto Vale do Gurgueia 

  O projeto Vale do Gurgueia consistiu em um convênio realizado entre a 

CPRM e o DNOCS no ano de 1973 visando realizar uma série de sondagens no vale 

do Gurgueia, cujo objetivo principal era determinar as características hidrodinâmicas 

das principais formações aquíferas que compõem a bacia do Piauí e Maranhão. 

Segundo Godoy, Rezende e Sousa (1974, p. 7-8), tal projeto iria fomentar um 

programa de captação de água subterrânea visando incrementar a produção 

agrícola nas regiões que compõem a bacia do rio Gurgueia. Os métodos utilizados 

para realização dos serviços foi a sondagem rotativa (rotary) e sondagem à 

percussão. A sondagem rotativa resultou na perfuração de 3 poços, respectivamente 

com 1.000 m, 347 m e 772 m de profundidade. A sondagem à percussão se resumiu 

à perfuração de 2 poços, totalizando 310,5 m.  

  A carência de águas superficiais e um curto período chuvoso são dois 

fatores estabelecidos por Godoy, Rezende e Sousa (1974, p. 27) para transformar o 

vale do Gurgueia num polo irrigante a partir da perfuração de poços explorando 

conjuntamente os aquíferos Cabeças e Serra Grande. Godoy, Rezende e Sousa 

(1974, p. 23-25) chamam a atenção ainda para a produção do poço surgente 4CC-

02-PI, na localidade Violeto, município de Cristino Castro, com vazão de 970 m³/h e 

água à temperatura de 57°C, a partir do jorro espontâneo. Tal poço é conhecido 

como Poço Violeto e, na época de sua perfuração (fevereiro a março de 1973), 
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chegou a jorrar atingindo 40 m de altura. Hoje em dia o poço só atinge 28 m de 

altura. 

  O referido projeto contribuiu de forma importante para a determinação 

dos parâmetros hidrodinâmicos dos poços e da visão pioneira do problema da 

escassez da água, bem como seu desperdício. Assim, a questão da considerável 

vazão do poço Violeto remete ao tema “escassez” e torna preocupante o futuro no 

que concerne ao uso racional dos recursos hídricos subterrâneos. Tal problemática 

pode ser reforçada pelas conclusões acerca do tema levantadas por Frischkorn e 

Santiago: 

“... os recursos hídricos dos aqüíferos profundos das bacias sedimentares 

foram acumulados lentamente durante o Pleistoceno em condições 

climáticas bem mais favoráveis que as modernas e constituem, por isso, 

recursos limitados ou mesmo não renováveis; sua exploração exige 

racionalidade em seu uso e monitoramento constante.” (FRISCHKORN e 

SANTIAGO, 1992, p. 2470) 

   

  Assim, por conta da aparente abundância de águas subterrâneas, 

escondem-se recursos de renovação demorada e complexa dependente de 

condições climáticas que não mais existem. Tal abundância e falta de critérios no 

uso das águas subterrâneas podem fazer com que a escassez seja definitiva e 

irreversível com prejuízos sociais e ambientais imensuráveis. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo: Caracterização do Médio Vale do Gurgueia 

 

3.1.1 Localização 

 

A área escolhida para estudo está encravada no município de Cristino 

Castro, sudoeste do Estado do Piauí, mais especificamente na região conhecida 

como médio vale do rio Gurgueia, sendo este um afluente do rio Parnaíba. A sua 

bacia hidrográfica se desenvolve no sentido Sudoeste-Nordeste, cuja nascente está 

situada na serra da Tabatinga e serra da Mangabeira (extremo sul do Piauí). Sua 

desembocadura está localizada no rio Parnaíba, em trecho do município de 

Jerumenha/PI, a jusante da barragem de Boa Esperança, segundo Feitosa (1990, p. 

15). 

O acesso se dá pela BR-135, no sentido da capital Teresina para as 

cidades de Floriano, Itaueiras, Canto do Buriti, Eliseu Martins e daí segue até o 

município de Cristino Castro, que dista cerca de 595 Km da capital. A figura 09 

mostra a localização geográfica do município de Cristino Castro e da área escolhida 

para estudo, mais especificamente a área do aquífero a ser modelado.  
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Figura 09 – Macro localização da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela figura 10, pode-se observar a região do aquífero escolhido para ser 

modelado. Pode-se perceber na parte oeste o rio Gurgueia, a BR-135 cortando a 

área no sentido Sudoeste-Nordeste e a linha amarela que define a área do aquífero 

objeto da modelagem, a ser mais detalhada no capítulo 3 desta dissertação.  
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Figura 10 - Imagem de satélite com a área do aquífero modelado 

 

Fonte: Imagem Google Earth de 06/07/2011 

 

3.1.2 Caracterização climatológica 

 

As condições climáticas do município de Cristino Castro apresentam 

temperaturas mínimas de 19°C e máximas de 33°C, com clima quente e semiúmido. 

A precipitação pluviométrica média anual (registrada, na sede, 700 mm) é definida 

no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 700 a 1.200 mm 

e período chuvoso estendendo-se de novembro – dezembro a abril – maio. “Os 

meses de janeiro, fevereiro e março formam o trimestre mais úmido.” (AGUIAR e 

GOMES, 2004, p. 3). O regime pluviométrico é caracterizado por dois períodos bem 

definidos: um seco (verão) e um chuvoso (inverno). “Este último, concentrando cerca 

de 90% de toda a precipitação anual.” (FEITOSA, 1990, p. 17). 

De acordo com a classificação de Koppen, o médio vale do Gurgueia está 

sob a influência do clima Aw (tropical quente e úmido com chuvas de verão), onde a 

aridez é menos intensa. Em direção a sudeste, as condições de aridez ficam mais 

severas e o clima passa a Bsh do tipo semiárido, caracterizado pela insuficiência ou 
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escassez de precipitações, temperaturas elevadas e forte evaporação conforme  

Feitosa (1990, p. 18). 

 

3.1.3 Vegetação  

 

A vegetação da região é caracterizada por Feitosa (1990, p.18) do tipo 

caatinga representada por xerófitas que refletem o clima rigoroso da região, 

associadas a solos pouco desenvolvidos.  

 

3.1.4 Geomorfologia 

 

A bacia hidrográfica do rio Gurgueia é formada em sua porção média por 

sedimentos paleozoicos que se dispõem em extensas chapadas escalonadas, a 

partir das margens do rio, com altitudes variando de 300 a 600 metros. “Os 

principais cursos d'água são profundamente entalhados e os vales apresentam-se 

amplos e com encostas suaves, porém sempre em patamares” (FEITOSA, 1990, p. 

18). 

 

3.1.5 Caracterização hidrogeológica 

 

As principais formações geológicas do município de Cristino Castro são 

as formações Piauí, Poti, Longá e Cabeças. 

As unidades geológicas cujas litologias afloram na totalidade da área do 

município pertencem às coberturas sedimentares, quais sejam, os depósitos 

aluvionares contendo areias e cascalhos inconsolidados representam os sedimentos 

de idades mais recentes, juntamente com os depósitos colúvio-eluviais com areia, 

argila, cascalho e lateritas. A formação Piauí reúne arenito (finos a grosseiros), 

folhelho, siltito argiloso e calcário, apresentando eventualmente intercalações 

episódicas de calcários e bancos de sílex. A Formação Poti é caracterizada 

basicamente por sedimentos arenosos, engloba arenito (finos e médios de cor 

creme, amarelada e esbranquiçada), folhelho e siltito (cinza e preto). A denominada 

Formação Longá constitui-se de arenito, siltito argiloso, folhelho (cinza escuros, 

pretos, esverdeados e arroxeados) e calcário. Na base do pacote, repousa a 

formação Cabeças agrupando arenito (grosseiros a médios), conglomerado e siltito 
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(coloração cinza e avermelhada) conforme nos apresenta Feitosa (1990, p. 24-26) e 

Aguiar e Gomes (2014, p.3). 

No município de Cristino Castro, podem-se diferenciar três domínios 

hidrogeológicos distintos: rochas sedimentares, coberturas colúvio-eluviais e os 

aluviões. A área de estudo tem um papel fulcral no quesito águas subterrâneas da 

região: 

 
As rochas sedimentares pertencentes à Bacia do Parnaíba englobam as 
formações Cabeças, Longá, Poti e Piauí, correspondendo a cerca de 80% 
da área total do município. As características litológicas da Formação 
Cabeças indicam boas condições de permeabilidade e porosidade, 
favorecendo assim o processo de recarga por infiltração direta das águas de 
chuvas. Tal aqüífero se constitui no mais importante elemento de 
armazenamento de água subterrânea do município, constituindo-se num 
potencial fornecedor desse bem. Ressalva-se, também que essa formação 
torna-se importante como potencial manancial de água subterrânea, porque 
aflora em cerca de 25% da área central do município. (AGUIAR e GOMES, 
2004, p. 5) 
 

Devido a sua formação característica de folhelhos e por essas rochas 

apresentarem baixíssima permeabilidade, a formação Longá não apresenta 

importância no contexto hidrogeológico do município. As formações Poti e Piauí, 

pelas características litológicas, comportam-se como uma única unidade 

hidrogeológica. A alternância de leitos mais ou menos permeáveis no âmbito dessas 

duas formações sugere comportamentos de aquíferos e aquitardes. 

Conforme o exposto, a formação Cabeças foi escolhida para ser 

modelada neste estudo, em que os detalhes serão apresentados no estudo de caso 

abordado no capítulo 3 desta dissertação. 

 

3.2 Método iterativo do gradiente hidráulico 

 

O método iterativo do gradiente hidráulico (MIGH) é um método inverso 

indireto para a estimativa de parâmetros hidrodinâmicos aplicado principalmente à 

modelagem hidrodinâmica. Os principais parâmetros que podem ser estimados 

geralmente são a transmissividade e/ou a condutividade hidráulica. Esse método 

utiliza como função objetiva a diferença dos gradientes hidráulicos observados e 

calculados no domínio do modelo a ser minimizado, resultando também na 

minimização da diferença das cargas hidráulicas observadas e calculadas no 

sistema aquífero modelado.  As principais características do MIGH são a sua relação 
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direta com a lei de Darcy no contexto hidrogeológico e a sua independência 

espacial, que faz com que ocorra uma transformação do procedimento da 

otimização multidimensional em múltiplos procedimentos unidimensionais, fazendo 

com que haja uma substancial redução no tempo computacional, além de desviar 

dos problemas de convergência e o mau posicionamento do sistema linear a ser 

resolvido, conforme explicitam Schuster e Araújo (2004, p. 31). 

Uma das etapas mais importantes da modelagem computacional de 

aquíferos é a estimativa de parâmetros ou simplesmente o problema inverso como é 

mais conhecida. Sua importância principal dá-se pelo fato de que tal estimativa 

consome um grande tempo no procedimento de simulação numérica. Schuster e 

Araújo (2004, p. 31) explicam as generalidades do método, explicando que a 

abordagem geral da estimativa dos parâmetros hidrodinâmicos é feita através da 

definição de uma função objetiva que minimiza a diferença entre as cargas 

hidráulicas observadas e calculadas (hobs e hcalc). A função objetiva a ser minimizada 

é representada na forma: 

𝐹𝑜𝑏𝑗 = ∑(ℎ𝑖
𝑜𝑏𝑠 − ℎ𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐)
2

𝑁

𝑖=1

 

Onde: 

Fobj: Função objetiva; 

i: Índice de observação; 

N: Número total de cargas hidráulicas observadas. 

Existem diversos programas baseados no método dos mínimos 

quadrados (MMQ) destinados a minimizar a equação 08. São eles: PEST, MODINV, 

MODFLOWP e o UCODE.  

Existe a alternativa proposta por Guo e Zhang para a estimativa dos 

parâmetros hidrodinâmicos, que é formulado como uma minimização de uma função 

objetiva das diferenças dos gradientes hidráulicos observados (interpolados) e 

calculados (simulados) através de um processo iterativo começando com um 

parâmetro inicial arbitrário que será ajustado a cada novo ciclo de iteração. A função 

objetiva nesse método é do tipo: 

𝐹𝑜𝑏𝑗 = ∫ (∇ℎ𝑐𝑎𝑙𝑐−∇ℎ𝑜𝑏𝑠)
2

∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦

𝑅

 

Onde: 

(08)

) 

(09)

) 
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∇ℎ𝑐𝑎𝑙𝑐: Gradiente hidráulico calculado; 

∇ℎ𝑜𝑏𝑠: Gradiente hidráulico observado; 

R: Domínio do fluxo. 

 

Assim, a estimativa dos parâmetros hidrodinâmicos ora apresentado 

pertence à categoria dos métodos inversos indiretos de calibração e é conhecido 

como Método Iterativo do Gradiente Hidráulico (MIGH) ou calibração da direção do 

fluxo.  Para concedidas condições de contorno do modelo, a minimização das 

diferenças de gradientes hidráulicos é equivalente à minimização das diferenças das 

cargas hidráulicas.  

A derivada da função objetiva no método tradicional de otimização das 

diferenças de cargas hidráulicas através da técnica dos mínimos quadrados 

segundo Kinzelbach (1986 apud Schuster e Araújo, 2004) é dada pela expressão a 

seguir: 

𝜕𝐹𝑜𝑏𝑗

𝜕𝑇𝑗
= −2 ∑ [(ℎ𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐 − ℎ𝑖
𝑜𝑏𝑠) ∙

𝜕ℎ𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐

𝜕𝑇𝑗
]

𝑀

𝑖=1

= 0 

Onde: 

j: Índice da zona com seu respectivo valor da transmissividade média Tj; 

i: Índice de observação; 

M: Número total de cargas observadas. 

No MIGH, a derivada parcial da função objetiva com relação à 

condutividade hidráulica K é dada pela expressão: 

𝜕𝐹𝑜𝑏𝑗

𝜕𝐾𝑗
= −

2

𝐾𝑗
∫ (∇ℎ𝑗

𝑐𝑎𝑙𝑐 − ∇ℎ𝑗
𝑜𝑏𝑠) ∙ ∇ℎ𝑗

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0
𝑟𝑗

 

 

∇ℎ : Gradiente hidráulico na célula j; 

rj: Pequeno subdomínio do domínio R do modelo; 

Kj: Condutividade hidráulica média do modelo. 

  

O método iterativo do gradiente hidráulico alternativo (MIGHA) transforma 

a expressão acima numa equação equivalente expressa em diferenças finitas do 

tamanho de cada célula j.  

(10)

) 

(11)

) 
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𝜕𝐹𝑜𝑏𝑗

𝜕𝐾𝑗
= −

2

𝐾𝑗
∑ (∇ℎ𝑗

𝑜𝑏𝑠 − ∇ℎ𝑗
𝑐𝑎𝑙𝑐)𝑁

𝑗 ∙ ∇ℎ𝑗
𝑐𝑎𝑙𝑐∆𝑥𝑗∆𝑦𝑗 = 0 

Onde: 

N: Número das células e das respectivas cargas hidráulicas interpoladas 

(observadas); 

∆x e ∆y: Dimensões de cada célula j. 

  

A partir da comparação entre as equações, percebe-se principalmente 

que a grande diferença entre as equações 11 e 12, se comparadas com a equação 

10, é a sua independência espacial, pois as duas últimas é função apenas da 

condutividade hidráulica local e do gradiente hidráulico local, viabilizando assim a 

resolução do problema de otimização multidimensional através da resolução de 

múltiplos procedimentos simultâneos de otimização unidimensional. O problema 

inverso é por natureza um problema de otimização multidimensional, pois há a 

dependência espacial inerente da carga hidráulica em relação ao parâmetro 

hidrodinâmico que resulta num aumento exponencial do tempo computacional com o 

aumento dos parâmetros a serem ajustados. Assim, Schuster e Araújo (2004, p. 32) 

concluem que o MIGH é muito mais simples que os métodos inversos tradicionais e 

o número dos parâmetros a serem ajustados podem ser ilimitados. 

  

(12)

) 
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3.2.1 Procedimento numérico 

 

O procedimento numérico do MIGH é um procedimento iterativo que 

começa com uma estimativa inicial arbitrária do parâmetro hidrodinâmico a ser 

calibrado (condutividade hidráulica). Após cada iteração na simulação, o valor do 

parâmetro hidrodinâmico atribuído a cada célula da malha do domínio do modelo 

será ajustado pelo procedimento de descida profunda, e pode ser expresso por: 

𝐾𝑗
𝑖+1 = 𝐾𝑗

𝑖 − 𝜆 ∙ (
𝜕𝐹𝑜𝑏𝑗

𝜕𝐾𝑗
)

𝑖

 

Onde: 

𝜆: Fator de comprimento do passo; 

𝜕𝐹𝑜𝑏𝑗

𝜕𝐾𝑗
: Derivada parcial da função objetiva com relação à condutividade 

hidráulica da célula j; 

i: Índice de iteração. 

 

Para fins de plausibilidade dos valores hidrogeológicos, faz-se necessário 

restringir os valores introduzidos no processo de otimização a partir dos limites 

máximos e mínimos do valor de condutividade hidráulica a ser ajustado em cada 

nova célula j: 

𝐾𝑗
𝑚𝑖𝑛 < 𝐾𝑗 < 𝐾𝑗

𝑚𝑎𝑥 

 

O MIGHA se difere do MIGH apenas pela expressão a seguir em 

substituição da equação 13: 

𝐾𝑗
𝑖+1 = 𝐾𝑗

𝑖 ∙
|∇ℎ𝑗

𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐|

|∇ℎ𝑗
𝑖 𝑜𝑏𝑠|

 

Onde: 

|∇ℎ𝑗
𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐|: Módulo do gradiente hidráulico calculado; 

|∇ℎ𝑗
𝑖 𝑜𝑏𝑠|: Módulo do gradiente hidráulico calculado da célula j no ciclo i. 

 

Em cada ciclo de iteração i será calculado o ângulo φ formado pelos 

vetores do gradiente hidráulico observado e calculado em cada nova célula j a partir 

da expressão: 

(13)

) 

(14)

) 

(15)

) 
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cos 𝜑𝑗 =
∇ℎ𝑗

𝑜𝑏𝑠∙∇ℎ𝑗
𝑐𝑎𝑙𝑐

|∇ℎ𝑗
𝑜𝑏𝑠|∙|∇ℎ𝑗

𝑐𝑎𝑙𝑐|
 

 

Os valores dos ângulos φj são dados por: 

 

𝜑𝑗 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (
∇ℎ𝑗

𝑜𝑏𝑠 ∙ ∇ℎ𝑗
𝑐𝑎𝑙𝑐

|∇ℎ𝑗
𝑜𝑏𝑠| ∙ |∇ℎ𝑗

𝑐𝑎𝑙𝑐|
) 

  

A raiz do erro médio quadrático (Root Mean Square Error of Heads – 

RMSEH) é calculada pela expressão abaixo: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐻 = √
1

𝑀
∑(ℎ𝑜𝑏𝑠 − ℎ𝑐𝑎𝑙𝑐)𝑖

2

𝑀

𝑖=1

 

  

Para efeito de otimização, durante a simulação os ângulos φi > 60° não 

são considerados no respectivo ciclo de iteração até que o cálculo da 

transmissividade nas células vizinhas induza a este ângulo diminuir-se nos 

subsequentes ciclos de iteração. O processo iterativo é finalizado quando o 

somatório dos ângulos φi e/ou o RMSEH seja mínimo: 

∑ 𝜑𝑗 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑁

𝑗=1

 

 

∑ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐻 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑁

𝑗=1

 

 

O algoritmo descrito na figura 11 foi concebido para a linguagem de 

programação JAVA e descreve o procedimento de calibração pelo MIGHA: 

  

(16)

) 

(17)

) 

(18)

) 

(19)

) 

(20)

) 
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Figura 11 – Algoritmo do processo de calibração pelo MIGH 

 

 

 

 

 

  

Início do processo de calibração 

Recalcular 
parâmetro 

gvSIG 

Confeccionar mapa potenciométrico das 
cargas observadas e calculadas 

Gerar mapa potenciométrico das 
cargas observadas 

Sim 

Não 

Fim do processo de calibração 

Convergiu? 

Calcular RMSEH 

Calcular ∑ φ𝑖 

Calcular ∇ℎ𝑜𝑏𝑠 

Estimar o valor inicial da condutividade hidráulica 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3 Sistema de informações georreferenciadas 

 

3.3.1 Generalidades 

 

Os diversos elementos que compõem a representação do espaço físico 

podem ser modelados em elementos geométricos tais como: pontos, linhas e áreas. 

A aquisição e qualidade dessa representação é função direta da organização dos 

dados espaciais para uma melhor e mais precisa representação do espaço 

geográfico que se quer estudar. Assim, a aquisição de dados e seu posterior 

tratamento é uma etapa importante do processo de modelagem, e, por conseguinte, 

da resposta dele aos fenômenos que se queira observar. Oportunamente, a filosofia 

da aquisição, organização e manuseio de dados espaciais se resume no exposto: 

 
“É muito importante ressaltar que a utilização dos SIGs não garante a 
certeza e a segurança de que o produto final corresponda a alternativas de 
soluções corretas. Se, por acaso, não houver um controle da qualidade do 
banco de dados, isto é, se este for impreciso e/ou cheio de erros, o 
resultado final será um mapa talvez extremamente colorido, capaz de 
impressionar, mas na prática, nada mais será que um mapa sem 
significado, impróprio para uso. (...)”(SILVA, 2003, p. 28) 
 

Para tanto, utilizaram-se diversos dados espaciais, oriundos de fontes 

diversas, mas agrupados e organizados de tal maneira que se queira representar 

dentro dos limites da razoabilidade o sistema que se quer modelar. Para tanto, 

seguimos as etapas de aquisição, tratamento e organização dos dados espaciais, 

detalhados a seguir: 

 

3.3.2 Aquisição de dados espaciais 

 

Após a escolha da área a ser estudada, procedeu-se à delimitação do 

aquífero a ser modelado. Para tanto, utilizou-se uma base cartográfica oficial do 

IBGE, disponível para download em formato shapefile no sítio eletrônico da 

autarquia, com toda a malha municipal do Estado do Piauí, georreferenciado ao 

sistema geodésico de referência SIRGAS-2000. Assim, utilizando-se a ferramenta 

apropriada do software UFC-FLOW (rodando no ambiente gvSIG), foi possível 

delimitar o retângulo definidor do aquífero a ser modelado. Definiu-se, portanto, a 

área com coordenadas georreferenciadas ao SIRGAS-2000, no plano de projeção 

Universal Transverso de Mercator (UTM). A grande vantagem de se trabalhar com 
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sistemas de informações georreferenciadas é a ampla gama de possibilidades de 

manuseio desses dados, como a geração de arquivos do tipo KML, que permitem 

visualização direta no Google Earth e em outras bases cartográficas e a alimentação 

de suas tabelas de atributos (dados alfanuméricos). 

A topografia da região foi definida também com técnicas de 

geoprocessamento. Para tanto, utilizaram-se as imagens raster SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission), que são imagens obtidas por sensores orbitais que 

fazem leitura da superfície da terra mediante o uso de radar, visando à obtenção de 

um modelo digital de elevação da superfície terrestre. Consiste numa imagem onde 

cada pixel tem um valor de elevação. Utilizando-se o software Global Mapper, foi 

possível converter a informação no eixo Z (elevação, cota ou altitude) em isolinhas 

obtidas com interpolação, representando assim as curvas de nível da região, nesse 

caso, a cada 10 metros. A figura 12 mostra graficamente o processo sendo realizado 

com a imagem SRTM S09W045. 

 

Figura 12 – Processo de geração de curvas de nível a partir de imagem SRTM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A grande dificuldade para a modelagem de sistemas é basicamente a 

falta de dados espaciais armazenados, disponíveis e confiáveis. Assim, optamos por 
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trabalhar com dados fictícios, porém, com a mesma distribuição espacial 

(georreferenciados), já que os dados disponíveis, nesse caso especificamente, 

poços de observação (piezômetros), estão distribuídos numa área muito maior do 

que a delimitada para a modelagem. Baseado no comportamento dos poços da 

região, criaram-se 9 poços do tipo piezômetros, distribuídos homogeneamente 

dentro da área de estudo com coordenadas UTM e carga hidráulica conhecida. O 

Quadro 1 mostra os atributos dos poços P1 a P9 e a figura 13 ilustra visualmente a 

distribuição espacial dos poços dentro da área do aquífero.  

 

Quadro 1 – Atributos dos poços utilizados na modelagem 

Poço X (m) Y (m) Carga hidráulica (m) 

P1 593631,030 9033520,923 241,50 

P2 593931,030 9033470,923 240,77 

P3 594181,030 9033420,923 244,40 

P4 593681,030 9033270,923 241,92 

P5 594181,03 9033070,92 245,26 

P6 593481,030 9032870,923 242,61 

P7 593981,030 9032920,923 244,57 

P8 593831,030 9032770,923 244,60 

P9 594231,030 9032820,923 245,22 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 13 – Distribuição dos poços (piezômetros) dentro da área de estudo 

 

Fonte: Mapa elaborado no Software gvSIG 

 

3.3.3 Tratamento dos dados espaciais 

 

Após a etapa de aquisição de todos os dados necessários para a 

modelagem, nos empenhamos em tratar os dados espaciais. No âmbito deste 

trabalho, entenda-se o termo tratamento como a conversão de todos os dados 

adquiridos para um formato universal de fácil manuseio e plotagem em SIGs. Assim, 

optamos por converter os dados adquiridos para o formato shapefile. Segundo ESRI 

(1998, p.5), o shapefile é um formato de arquivos que armazena dados vetoriais 

(pontos, linhas e áreas) e atributos diversos para feições espaciais em um conjunto 

de dados. A geometria de uma feição é armazenada como um vetor (shape) que 

compreende um conjunto de coordenadas definidoras dessa forma vetorial, tendo 
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como vantagem a baixa necessidade de recursos computacionais como velocidade 

de geração de desenhos e capacidade de edição, resultando em dados que ocupam 

menos espaço em disco e são fáceis de ler e editar. Os atributos das feições são 

armazenados à parte num arquivo formato dBASE e seu relacionamento com o 

shape é do tipo um-para-um. Um arquivo no formato shapefile se apresenta em 3 

extensões sendo a extensão shp o arquivo principal (shape), a extensão shx o 

arquivo indexador que interliga os atributos da tabela ao shape e por fim a extensão 

dbf que armazena os atributos em tabelas. 

A grande vantagem de adotar um formato único de arquivos para 

modelagem é a facilidade de manusear os dados espaciais em um único programa, 

eliminando assim a necessidade de operar com outros formatos tais como: dwg, dxf, 

csv, xls etc. Todos os arquivos shapefiles foram gerados utilizando-se o programa 

Global Mapper. 

 

3.3.4 Organização dos dados espaciais 

 

Entenda-se por organização a separação sistemática de todas as feições 

a serem utilizadas na modelagem do aquífero. Após a etapa de tratamento, 

organizaram-se todos os dados em pastas específicas visando facilitar o acesso e 

posterior manuseio por meio do gvSIG. As feições utilizadas durante a modelagem 

foram as seguintes shapefiles: 

a) Aquífero é área contendo o retângulo delimitador da região de estudo; 

b) Curvas de nível são as Isolinhas representativas da topografia da 

região com equidistância de 10 em 10 metros; 

c) Poços são os pontos representativos de cada piezômetro encravado na 

área de estudo. 

Após seguir as referidas etapas, pôde-se partir para o estudo de caso a 

ser discutido no item 3.4. 

  

3.3.5 Softwares utilizados na modelagem 

 

Foram diversos softwares utilizados na modelagem do aquífero estudado, 

sendo dividido em duas categorias: os softwares principais e os softwares de apoio.  
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3.3.5.1 Softwares principais 

 

a) gvSIG 1.12: Software de SIG livre e de código aberto que permite o 

manuseio de informações georreferenciadas no formato matricial, vetorial e tabular. 

Em seu ambiente, foi realizada a pesquisa e geração da maioria dos mapas de 

resultados apresentados neste trabalho. 

b) UFC-FLOW: Ferramenta desenvolvida pelo Laboratório de Hidráulica 

Computacional (LAHC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e é carregado 

diretamente no ambiente do gvSIG como extensão. Tem como principal função 

realizar simulações do escoamento em meio poroso; 

c) UFC-MIGH: Ferramenta desenvolvida pelo Laboratório de Hidráulica 

Computacional (LAHC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e é carregado 

diretamente no ambiente do gvSIG como extensão. Tem como principal função 

realizar calibração de parâmetros hidrodinâmicos pelo MIGH. 

 

3.3.5.2 Softwares de apoio 

 

a) Microsoft Word 2010 (parte do Microsoft home and student 2010): 

Editor de texto eletrônico utilizado para digitação e formatação da dissertação ora 

apresentada; 

b) Microsoft Excel (parte do Microsoft home and student 2010): Planilha 

eletrônica de cálculos onde foram realizados os cálculos de interpolação das cargas 

hidráulicas das células do aquífero, tabulação de dados georreferenciados e geração 

de arquivos no formato csv; 

c) Global Mapper v10.01: Software de SIG com diversas funcionalidades, 

sendo as mais utilizadas nesta dissertação as funcionalidades de conversão de 

formatos de arquivos (shp, kml etc) e geração de curvas de nível a partir de imagens 

SRTM; 

d) Gnuplot 4.6: É um software utilizado para geração de gráficos 

interativos e plotagens. Nesse trabalho, ele é utilizado como requisito de instalação 

do sistema UFC; 

e) Google Earth 7.1.2.2041: Software disponibilizado pela Google para 

servir de modelo tridimensional do globo terrestre a partir de um mosaico de 
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imagens de satélites. Nesta dissertação, ele foi utilizado para visualização dos 

arquivos no formato KML; 

f) AutoCAD 2013: Software de desenho auxiliado por computador 

utilizado nessa dissertação para desenhos esquemáticos e detalhes. 

 

3.4 Estudo de Caso 

 

Visando à aplicação do Método Iterativo do Gradiente Hidráulico a partir 

do uso das ferramentas UFC-FLOW/UFC-MIGH, formulamos uma situação semi-

hipotética para calibração da condutividade hidráulica e simulação do fluxo 

subterrâneo num aquífero. Para fins de melhor esclarecimento, utilizamos o termo 

semi-hipotético porque alguns elementos do aquífero são reais, tais como: 

localização geográfica, parâmetros hidrodinâmicos e topografia. Outros elementos 

são hipotéticos, tais como: as condições de contorno e os poços de observação com 

suas respectivas cargas hidráulicas. Consideramos ainda que essa forma de 

modelagem não inviabiliza o estudo, já que se busca a adoção do MIGH na solução 

do problema proposto e alcance dos objetivos geral e específicos.  

 

3.4.1 Caso semi-hipotético 

 

 O caso consiste no estudo de um aquífero não confinado, homogêneo e 

isotrópico composto por 1 camada em regime de escoamento livre. O aquífero tem a 

forma geométrica de um retângulo com dimensões 1.200 x 1.000m, totalizando 

assim 1,2km² de área, espessura total de 50m conforme pode ser visto no esquema 

da figura 14.  
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Figura 14 – Esquema do aquífero semi-hipotético do estudo de caso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a realização da modelagem, a área foi discretizada em células de 50 

x 50m, totalizando 480 células. As condições de contorno da área mostram que as 

células do extremo norte, do extremo sul e parte do sudeste têm contorno 

impermeável, portanto fluxo nulo e as células a leste estão em contato com um rio e 

têm carga hidráulica constante de 245m; as células a oeste estão em contato com 

um lago com carga hidráulica constante de 240,50m. Consta ainda a presença de 9 

poços de observação com cargas hidráulicas conhecidas (Quadro 3). Os demais 

parâmetros hidrodinâmicos usados no modelo foram a condutividade hidráulica 

horizontal Kh = 5,89x10-5 m/s; condutividade hidráulica vertical Kv = 5,89x10-6 m/s; a 

transmissividade T = 1,33x10-2 m²/s; coeficiente de armazenamento S = 3,74x10-4 e 

porosidade efetiva e = 0,30. A figura 15 representa o aquífero modelado no gvSIG a 

partir da utilização das ferramentas do UFC-FLOW. 
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Figura 15 – Aquífero modelado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Cabe ainda ressaltar algumas peculiaridades acerca da modelagem da 

área de estudo. A extensão UFC-FLOW, ao criar a malha da área modelada, obtém 

em função da leitura da shapefile das curvas de nível a altitude para cada uma das 

células. Assim, na tabela de atributos da malha criada, haverá atributos referentes à 

elevação, cota ou altitude do terreno. 

Outro detalhe de suma importância utilizado na metodologia de 

modelagem foi a determinação da carga hidráulica para cada célula ativa em função 

das cargas hidráulicas conhecidas dos 9 piezômetros. Para tanto, utilizamos o 

método de interpolação denominado Inverso ponderado da distância (Inverse 

Distance Weighted – IDW). Souza, J. et al. (2011, p. 4298); tais autores explicam 
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que o método estima um valor para um local não amostrado como uma média dos 

valores dos dados dentro de uma vizinhança. O cálculo da média é ponderado pela 

distância entre o ponto a ser interpolado e seus vizinhos. Destaca-se que o peso da 

distância é ajustado por um expoente; isso implica que quanto maior expoente, 

maior será a influência da distância. Os pesos são calculados de maneira que a 

soma de todos os pesos dados aos pontos seja igual a 1. Como todas as células 

têm sua coordenada conhecida, aplicando o cálculo da distância entre 2 pontos (em 

função das coordenadas UTM), podemos calcular a distância entre as células de 

interesse. O método é representado pela equação 21: 

 

�̂� =
∑

𝑍𝑖

𝑑𝑖𝑃
𝑛
𝑖=1

∑
1

𝑑𝑖𝑃
𝑛
𝑖=1

 

Onde: 

�̂�: Valor resultante calculado a partir das amostras Zi até Zn; 

n: Número de amostras da região a ser analisada; 

𝑑𝑖: Distância de cada amostra ao ponto calculado [L]; 

p: Expoente de ponderação; 

Zi: Valor de cada amostra. 

 

Nesse caso, a variável �̂� é a carga hidráulica calculada para a célula de 

interesse. As amostras nesse caso são 9 (Z1 a Z9) e a distância é calculada para 

cada uma das amostras. Os pesos são obtidos dividindo-se a distância entre a 

célula de interesse para cada uma das amostras Zi pelo somatório das distâncias di. 

Todo o processo de interpolação foi realizado utilizando-se o software Excel e o 

valor de cargas hidráulicas resultantes foram alimentados na tabela de atributos da 

malha do aquífero durante a modelagem. 

A fim de testar outros cenários e possibilidades do modelo, repetiu-se a 

calibração para diferentes condutividades hidráulicas, nesse caso, hipotéticas. Para 

o cenário hipotético 1, adotamos os valores Kh = 1x10-4 m/s; condutividade hidráulica 

vertical Kv = 1x10-5 m/s. Para o cenário hipotético 2, adotamos os valores Kh = 3x10-3 

m/s; condutividade hidráulica vertical Kv = 3x10-4 m/s. 

 

  

(21)

) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estudo de caso 

 

A análise do processo de calibração no estudo do caso semi-hipotético 

ora apresentado pode ser melhor avaliado a partir dos resultados mostrados a 

seguir. Partindo-se das condições de contorno adotadas para todo o domínio da 

área em estudo, vislumbram-se, no geral, os resultados da calibração pelo 

comportamento das isolinhas potenciométricas apresentadas nas figuras 16 a 19. 

  

Figura 16 – Isolinhas potenciométricas do modelo simulado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 – Isolinhas potenciométricas do modelo não fixo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  



53 

Figura 18 – Isolinhas potenciométricas do modelo fixo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 19 – Isolinhas potenciométricas sobrepostas do modelo simulado (verde), 
Modelo não fixo (vermelho) e Modelo fixo (azul) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pelas figuras 16 a 19, podemos observar no geral a boa convergência das 

isolinhas entre o modelo fixo (isolinhas azuis) e o modelo não fixo (isolinhas 

vermelhas). Em quase toda a totalidade do modelo, as isolinhas estão praticamente 

sobrepostas, ressaltando assim a diminuição da média dos ângulos φ formado entre 

os vetores gradiente hidráulico calculado e observado para poucas iterações, 

conforme ilustra a figura 20. Este critério é usado para verificar se as isolinhas de 

fluxo estão convergindo após a calibração, conforme explicita Souza (2007, p.19). 

As isolinhas potenciométricas demonstram uma variação de carga hidráulica da 

ordem de 245m a 241m e acompanham a declividade do terreno natural que pode 

ser visto pelas curvas de nível da Figura 15. 

 

Figura 20 – Ângulo φ formado entre os vetores dos gradientes hidráulicos calculados 
e observados. 

 

Fonte: Souza (2007, p. 19) 

 

A figura 21 mostra um printscreen da tela de resumo após o fim do 

processo de calibração utilizando-se a extensão UFC-MIGH. Nela, podemos ver 

resumidamente o parâmetro hidrodinâmico que está sendo calibrado 

(condutividade), o número de iterações, o status da calibração e os valores mínimos 

atingidos pela média dos ângulos e Raiz do erro médio quadrático (RMSEH). 
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Figura 21 – Resumo da calibração com o UFC-MIGH 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico da figura 22 ampara a análise a partir da relação entre o número 

de iterações e a média dos ângulos φi, mostrando uma tendência de aproximação do 

valor zero para 8 iterações. Podemos observar pela figura 22 a curva decaindo à 

medida que o número de iterações aumenta, sendo o valor mínimo atingido para φ = 

0.291. 
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Figura 22 – Número de iterações x Média dos Ângulos φi 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A figura 23 demonstra a relação entre o número de iterações e a raiz do 

erro médio quadrático (RMSEH), cujo comportamento é similar ao gráfico da figura 

22, ou seja, à medida que aumenta o número de iterações, a RMSEH decai, nesse 

caso, atingindo um valor mínimo RMSEH = 0.238 para 8 iterações, que mostra uma 

tendência ao valor zero. 
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Figura 23 – Número de iterações x RMSEH  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a calibração, podemos constatar o resultado da condutividade 

hidráulica horizontal a partir da distribuição percentual mostrada na figura 24, onde 

observamos que a grande maioria dos valores de condutividade flutuam no intervalo 

de 5,89X10-5m/s a 5,89X10-4m/s, totalizando 88% dos valores calibrados. Utilizamos 

esse valor como referência devido à condutividade hidráulica inicial determinada em 

campo ter sido de 5,89X10-5m/s, o que mostra uma boa aderência dos valores 

calibrados à realidade local. 
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Figura 24 – Distribuição percentual da condutividade hidráulica horizontal calibrada 

(m/s) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os extremos da distribuição mostraram valores excessivamente pequenos 

ou exageradamente grandes, mas estes não chegam a totalizar 1% dos valores 

calibrados. Entendemos esses resultados discrepantes como incoerências na 

formulação inicial do estudo de caso, pois trata-se de um exemplo semi-hipotético 

como já foi exaustivamente enfatizado e de maneira nenhuma compromete a 

aplicabilidade do MIGH em si. 

Por fim, a figura 25 mostra a distribuição espacial da condutividade 

hidráulica calibrada. As células que mostram a maior distribuição estão pintadas nas 

cores laranja e amarelo e correspondem aos intervalos de condutividade hidráulica 

5,89x10-6 a 5,89x10-5 m/s e 5,89x10-5 a 5,89x10-4 m/s, respectivamente. Podemos 

observar claramente na figura do aquífero que estes intervalos correspondem à 

maioria dos valores distribuídos espacialmente. 
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Figura 25 – Distribuição espacial da condutividade hidráulica horizontal calibrada 

(m/s) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Cenário hipotético 1 

 

Visando testar outros cenários e possibilidades conforme já foi dito, 

realizamos a calibração da condutividade hidráulica horizontal partindo de um valor 

aleatório, e, nesse caso, hipotético, porém, as condições de contorno adotadas para 

o domínio da área em estudo são as mesmas e os resultados da calibração são 

analisados pelas isolinhas potenciométricas apresentadas nas figuras 26 a 29.  
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Figura 26 – Isolinhas potenciométricas do modelo simulado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 27 – Isolinhas potenciométricas do modelo não fixo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 28 – Isolinhas potenciométricas do modelo fixo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 29 – Isolinhas potenciométricas sobrepostas do modelo simulado (verde), 

Modelo não fixo (vermelho) e Modelo fixo (azul) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



63 

 

Pelas figuras 26 a 29, podemos observar no geral que se manteve a boa 

convergência das isolinhas entre o modelo fixo (isolinhas azuis) e o modelo não fixo 

(isolinhas vermelhas). A figura 30 mostra um printscreen da tela de resumo após o 

fim do processo de calibração utilizando-se a extensão UFC-MIGH. 

 

Figura 30 – Resumo da calibração com o UFC-MIGH  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico da figura 31 mostra a relação entre o número de iterações e a 

média dos ângulos φi, mostrando uma tendência de aproximação do valor zero, mas, 

neste caso, para 7 iterações. Podemos observar pela figura 31 a curva decaindo à 

medida que o número de iterações aumenta, sendo o valor mínimo atingido para φ = 

0.293, levemente diferenciado do valor do estudo de caso (item 4.1). 
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Figura 31 – Número de iterações x Média dos Ângulos φi 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A figura 32 demonstra a relação entre o número de iterações e a raiz do 

erro médio quadrático (RMSEH), cujo comportamento é similar ao gráfico da figura 

31, ou seja, à medida que aumenta o número de iterações, a RMSEH decai, nesse 

caso, atingindo um valor mínimo RMSEH = 0.279 para 7 iterações, que mostra uma 

tendência ao valor zero e um valor levemente maior que o mínimo do estudo de 

caso do item 4.1. 
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Figura 32 – Número de iterações x RMSEH  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a calibração, podemos constatar o resultado da condutividade 

hidráulica horizontal a partir da distribuição percentual mostrada na figura 33, na 

qual observamos que a grande maioria dos valores de condutividade flutuam no 

intervalo de 1X10-4m/s a 1X10-3m/s, totalizando 88,5% dos valores calibrados, 

percentual esse praticamente igual ao do estudo de caso do item 4.1. Lembrando 

que, nesse caso, o valor de referência é a condutividade hidráulica inicial hipotética 

1X10-4m/s. Traçando um comparativo com o estudo de caso, a distribuição 

percentual praticamente permaneceu igual. 
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Figura 33 – Distribuição percentual da condutividade hidráulica horizontal calibrada 
(m/s) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apenas o extremo superior da distribuição mostrou valores 

excessivamente grandes, totalizando 1% dos valores calibrados. Analisamos os 

resultados discrepantes conforme o resultado do estudo de caso do item 4.1. 

Por fim, a figura 34 mostra a distribuição espacial da condutividade 

hidráulica calibrada. As células que mostram a maior distribuição estão pintadas nas 

cores vermelho e laranja e correspondem aos intervalos de condutividade hidráulica 

1x10-5 a 1x10-4 m/s e 1x10-4 a 1x10-3 m/s, respectivamente. Podemos observar 

claramente na figura do aquífero que estes intervalos correspondem à maioria dos 

valores distribuídos espacialmente. 
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Figura 34 – Distribuição espacial da condutividade hidráulica horizontal calibrada 
(m/s) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3 Cenário hipotético 2 

 

Baseado num segundo valor hipotético, realizamos a calibração da 

condutividade hidráulica horizontal e sempre com as mesmas condições de contorno 

adotadas para o domínio da área em estudo e os resultados da calibração são 

analisados pelas isolinhas potenciométricas apresentadas nas figuras 35 a 38.  
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Figura 35 – Isolinhas potenciométricas do modelo simulado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 36 – Isolinhas potenciométricas do modelo não fixo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 37 – Isolinhas potenciométricas do modelo fixo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 38 – Isolinhas potenciométricas sobrepostas do modelo simulado (verde), 
Modelo não fixo (vermelho) e Modelo fixo (azul) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pelas figuras 35 a 38, podemos observar que nesse caso não se manteve 

a boa convergência das isolinhas entre o modelo fixo (isolinhas azuis) e o modelo 

não fixo (isolinhas vermelhas). Percebe-se claramente a divergência entre as 

isolinhas potenciométricas fixas e não-fixas do modelo. A figura 39 mostra um 

printscreen da tela de resumo após o fim do processo de calibração utilizando-se a 

extensão UFC-MIGH. 

Figura 39 – Resumo da calibração com o UFC-MIGH  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico da figura 40 mostra a relação entre o número de iterações e a 

média dos ângulos φi, mostrando uma tendência de aproximação do valor zero, 

mas, neste caso, para 6 iterações. Observa-se pela figura 40 que a curva decai à 

medida que o número de iterações aumenta, sendo o valor mínimo atingido para φ = 

0.31, levemente diferenciado para mais do valor do estudo de caso (item 4.1). 
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Figura 40 – Número de iterações x Média dos Ângulos φi 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 41 demonstra a relação entre o número de iterações e a raiz do 

erro médio quadrático (RMSEH), cujo comportamento é similar ao gráfico da figura 

40, ou seja, à medida que aumenta o número de iterações, a RMSEH decai, nesse 

caso, atingindo um valor mínimo RMSEH = 0.276 para 6 iterações, que mostra uma 

tendência ao valor zero e um valor levemente maior que o mínimo do estudo de 

caso do item 4.1. 
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Figura 41 – Número de iterações x RMSEH  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando o resultado da condutividade hidráulica horizontal a partir da 

distribuição percentual mostrada na figura 42, onde observamos que a grande 

maioria dos valores de condutividade flutuam no intervalo de 3X10-3m/s a 3X10-2m/s, 

totalizando 89,2% dos valores calibrados, percentual esse superior ao do estudo de 

caso do item 4.1 e do cenário hipotético 1. Lembrando que, nesse caso, o valor de 

referência é a condutividade hidráulica inicial hipotética 3X10-3m/s. 
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Figura 42 – Distribuição percentual da condutividade hidráulica horizontal calibrada 
(m/s) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apenas o extremo superior da distribuição mostrou valores 

excessivamente grandes, totalizando 3,8% dos valores calibrados. Analisamos os 

resultados discrepantes conforme o resultado do estudo de caso do item 4.1 e do 

cenário hipotético 1 do item 4.2. 

 Por fim, a figura 43 mostra a distribuição espacial da condutividade hidráulica 

calibrada. As células que mostram a maior distribuição estão pintadas nas cores 

vermelho e laranja e correspondem aos intervalos de condutividade hidráulica 3x10-4 

a 3x10-3 m/s e 3x10-3 a 1x10-2 m/s, respectivamente. Podemos observar claramente 

na figura do aquífero que estes intervalos correspondem à maioria dos valores 

distribuídos espacialmente. A distribuição espacial para os dois cenários hipotéticos 

são praticamente iguais. 
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Figura 43 – Distribuição espacial da condutividade hidráulica horizontal calibrada 

(m/s)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As conclusões e recomendações aqui mostradas se destinam a 

apresentar as principais contribuições da pesquisa ao tema proposto, discutindo as 

dificuldades, principais implementações e propondo novas abordagens à 

problemática estudada. Optamos por organizar em tópicos, conforme apresentados 

a seguir. 

 

5.1 Modelagem computacional de aquíferos 

 

O Piauí é um Estado com consideráveis mananciais de águas 

subterrâneas, sendo de suma importância o desenvolvimento de pesquisas nesse 

âmbito. O aquífero Cabeças, mais especificamente na região de Cristino Castro e 

adjacências, é uma boa escolha para pesquisas do gênero, tanto pelo crescimento 

populacional e econômico da região, motivado pela proximidade dos grandes 

municípios produtores de soja, como pelas características e peculiaridades hídricas 

da região, representadas principalmente pelos poços jorrantes espalhados pelo 

município. Levando-se em consideração esse aspecto que foi preponderante para a 

escolha da área estudada, mesmo com as condições de contorno adotadas no 

estudo de caso sendo hipotéticas, consideramos uma sutil contribuição da pesquisa 

para despertar interesses em estudos na região. 

Vale a pena ressaltar a necessidade da modelagem de um caso real com 

condições de contorno reais e um domínio real para submeter tanto o método como 

as ferramentas computacionais a situações mais complexas, podendo inclusive ter 

os resultados comparados a dados colhidos e aferidos em campo. Os próprios 

dados de aferição podem ser observados in loco e poderia se considerar a inclusão 

de poços de bombeamento na modelagem, balanço hídrico da região, recarga do 

aquífero etc. enriquecendo assim consideravelmente a pesquisa. 

Independente da escolha da região, outra proposta para embasar futuras 

pesquisas é no comportamento de aquíferos com mais de uma camada ou aquíferos 

com características heterogêneas, anisotrópicas e em regime de escoamento 

transiente. 
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5.2 Aplicação dos Sistemas de Informações Geográficas 

 

A pesquisa apresentou também a grande vantagem de agregar a 

modelagem às técnicas atuais de manuseio de informações geográficas. As 

implementações realizadas no UFC-FLOW e no UFC-MIGH são de grande 

importância na modelagem de aquíferos. Dentre essas implementações, podemos 

citar a integração das extensões UFC-FLOW e UFC-MIGH ao visualizador gvSIG, ou 

seja, as ferramentas foram desenvolvidas para processar e manusear dados 

diretamente no ambiente SIG, tanto dados de caráter espacial como dados alfa-

numéricos (tabelas de atributos). Essa integração se faz estritamente necessária 

quando se realiza modelagens desse tipo, onde podemos citar, por exemplo, 

durante a geração da malha discretizada, a determinação de cada altitude 

(elevação) das células a partir da leitura de uma shapefile georreferenciada de 

curvas de níveis com o atributo elevação preenchido na tabela.  

Outro procedimento importante implementado foi a geração das isolinhas 

potenciométricas plotadas após o processo de calibração, posto que sabemos a 

importância desses resultados plotados diretamente sobre a área modelada, 

permitindo-se assim a avaliação de um importante critério da calibração da 

condutividade hidráulica, que é a convergência das isolinhas potenciométricas 

geradas pelo modelo fixo e pelo não fixo. O desempenho das ferramentas 

supracitadas se mostrou altamente satisfatório durante a modelagem e não 

apresentou dificuldades consideráveis durante o manuseio dos dados espaciais. 

Além das vantagens computacionais que foram elencadas, percebem-se 

também avanços e contribuições no quesito uso de softwares de código aberto, caso 

do gvSIG, possibilitando assim conduzir pesquisas com ferramentas gratuitas e de 

qualidade sem precisar recorrer à aquisição de softwares comerciais consagrados e 

de custos muitas vezes exorbitantes. 

Uma das dificuldades encontradas no âmbito das informações 

geográficas foi justamente a falta de dados gratuitos, georreferenciados, confiáveis e 

atualizados, principalmente do tema recursos hídricos. Sabe-se que essa falta de 

uma infraestrutura de dados espaciais brasileiros é um problema que está sendo 

resolvido aos poucos e muito timidamente pelos órgãos competentes. Assim, 

contornou-se essa dificuldade tentando equacionar dados de diferentes fontes 

sempre analisando a possibilidade do uso de tais dados na pesquisa. Abre-se, 
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portanto, a necessidade de coletar dados in loco de tal maneira que possa abrir 

novos leques para modelagens de casos reais, possibilitando a aferição dos 

resultados da calibração com os dados coletados em campo, conforme já discutido 

no item 5.1. 

Algumas implementações futuras podem ser incluídas na parte 

computacional do programa. Alguns procedimentos ainda são realizados somente 

com algum esforço manual e poderiam ser automatizados no futuro. Podemos citar 

alguns, tais como: uma melhor flexibilização no manuseio da tabela de atributos, 

visando facilitar a importação e exportação dos dados gerados pelo processo de 

calibração e realização de métodos de interpolação fazendo com que os dados e a 

modelagem em si tornem-se mais representativas a partir dos dados conhecidos. 

 

5.3 Implementações computacionais para calibração de parâmetros 

hidrodinâmicos pelo MIGH 

 

O parâmetro hidrodinâmico objeto da calibração nessa pesquisa foi a 

condutividade hidráulica horizontal conforme enfatizado largamente no decorrer 

dessa dissertação. Consideramos o desempenho dos softwares UFC-FLOW e UFC-

MIGH perfeitamente aceitável nesse quesito, por mostrar resultados coerentes, erros 

e discrepâncias em torno de 1%, que consideramos desprezíveis, até por 

considerarmos a hipótese de uma possível falha nos dados iniciais da modelagem. 

Os softwares supracitados são os grandes responsáveis pela automatização do 

processo e permitem ao pesquisador a possibilidade de trabalhar em um único 

ambiente (SIG) sem necessidade de recorrer a outros softwares, mostrando mais 

uma vez que se mostrou acertada a integração entre os softwares em uma única 

ferramenta que processa os dados diretamente no ambiente SIG. 

Fica a título de sugestão para futuras abordagens em pesquisas a 

calibração de outros parâmetros hidrodinâmicos, tais como: a transmissividade e a 

condutividade hidráulica vertical. Outro tema que merece investigações sutis e 

abordagens mais profundas é a modelagem de aquíferos multicamadas conforme já 

sugerido no item 5.1, o que possibilitaria até inclusões de novas ferramentas na 

interface do simulador e calibrador, permitindo também investigações matemáticas 

mais profundas. 
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E, por fim, a escolha do método iterativo do gradiente hidráulico se 

mostrou acertada como método de calibração por apresentar resultados coerentes, 

mesmo que se considere o exemplo principal (estudo de caso) como não tendo sido 

modelado em condições reais e sim parcialmente ideais. Assim, futuras pesquisas 

poderão investigar melhor casos reais com cargas hidráulicas aferidas em campo e 

melhor distribuídas na zona de estudo para pôr à prova o método, a parte 

computacional e uma melhor avaliação da resposta hidrogeológica do aquífero 

modelado. 
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APÊNDICE A – MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO UFC-FLOW 
 

EXERCÍCIO – MALHA COM UMA CAMADA 

Simular um aquífero quadrado (600m X 600m), cujos extremos norte e sul não 

possuem fluxo, e os lados oeste e leste são limitados por rios em contato hidráulico 

com o aquífero, onde esses lados são considerados como limites de carga fixa. A 

carga hidráulica nos lados Leste e Oeste são 9 m e 8 m, respectivamente. 

Nesse aquífero, está presente também um poço com taxa de bombeamento total de 

-0.0012 m³/s (sucção). 

O aquífero será discretizado em uma camada de espessura 4m numa malha de 

30x30 células com 20x20 m cada (largura X altura). Considerou-se uma taxa de 

recarga de 8 x 10-9 em todo o aquífero. 

 

Dados do exemplo 

Modelo de fluxo: 

• Aquífero retangular e isotrópico; 

• Regime de escoamento livre; 

• Largura: 600 m; 

• Comprimento: 600 m. 

• Espessura: 4m; 

• Cond. Hidráulica Horizontal: 1xE-4 m/s; 

• Cond. Hidráulica Vertical: 1xE-5 m/s; 

Condições de contorno 

• 1 – para uma célula ativa; 

• -1 para uma célula com carga constante; 

• 0 para uma célula inativa. 

• Carga inicial para células ativas: 8 m; 

• Cargas fixas para as células em contato com o rio: 

 9 m Rio ao leste; 

 8 m Rio ao oeste. 

Taxa de recarga do modelo: 8E-9 l/s; 

Poço: 

 Localização na célula 15x25; 

 Primeira camada: -0,0012 m3/s;    
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1 – Criar novo projeto 

Os projetos do UFC FLOW devem ser criados em projeto gvSIG do tipo view. Clique 

em vista → novo → duplo clique no projeto (sem título - 0). 

 

 

2 –UFC FLOW  

O botão UFC FLOW habilita a utilização das ferramentas do sistema. 
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3 – Inserir Malha  

Inserção da malha por parâmetros: inserir uma malha de 30 linhas por 30 colunas de 

largura 20 metros e altura 20 metros. A espessura da camada é de 4 metros. Os 

dados devem ficar como na imagem abaixo: 

 

 

 

Terminada a inserção dos dados, clique em OK e a malha será criada. O resultado 

deve ser como a imagem a seguir: 
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4 – Inserção de atributos das células   

A ferramenta deve abrir uma janela como esta: 

 

 

Nesta janela, serão configurados os atributos das células selecionando-as com as 

ferramentas de seleção do gvSIG   (localizadas no canto superior direito). 

O valor pode ser atribuído clicando no botão Atribuir valores ou digitando a tecla de 

atalho V. 

4.1 - Condição de contorno: 

Selecione as células do extremo esquerdo da malha e clique em Atribuir valores (ou 

digite V) e insira o valor da condição de contorno -1 (célula com carga constante). 

Repita o mesmo procedimento para as células do extremo direito. 
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A malha deve ficar como: 
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Onde as células brancas são de condição ativa e as de cor cinza são células de 

carga constante. 

4.2 - Carga hidráulica inicial: 

As células ativas devem ser iniciadas com carga de 8m e as cargas das células 

constantes a esquerda têm 8m e da direita 9m. 

Selecione carga hidráulica inicial, clique em Resetar valores e digite 8 para iniciar 

todas as cargas com 8m. 

 

 

Em seguida, selecione as células da direita e clique em Atribuir valores (ou digite V) 

e coloque 9 (semelhante ao que foi feito em 4.1).  

OBS: Não repita isso para as células da esquerda (estas possuem carga constante 

de 8 m). 

 

Caso queira visualizar a matriz de cargas, clique em Abrir Matriz (ou digite M). Note 

que todas as cargas são iguais a 8 com exceção das cargas do extremo direito da 

matriz. 
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4.3 – Condutividade Hidráulica 

O valor da condutividade hidráulica horizontal é de 10-4
 sendo a condutividade 

vertical com 10% do valor desta. 

Clique em Resetar valores e digite 1E-4 para condutividade horizontal e 1E-5 para a 

vertical. 

 

5 – Propriedades da Malha  

A malha tem apenas 1 camada livre e todos os parâmetros calculados. 

Clique em Tipo, selecione Livre e clique em OK. 
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6 – Parâmetros de tempo  

Aqui será apenas definido o tempo de simulação para segundos. Há apenas um 

período de tempo e em regime não transiente. 

Em Unidade utilizada na simulação selecione segundos e clique em OK. 

 

 

7 – Atributos relativos a unidades de tempo  

A janela configura as características da malha que podem variar para os períodos de 

tempo definidos (neste caso, há apenas 1 período de tempo). Aqui serão 

configurados o poço e a taxa de recarga do aquífero. 

 

 

Selecione o atributo Poço e clique em Abrir Matriz, selecione a célula na linha 15, 

coluna 25 e altere o valor para -0.0012, digite Enter e dê OK. 
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Inserido o poço, a malha deve ficar como na imagem: 
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Para a taxa de recarga, selecione o atributo Recarga, abra a matriz e clique em 

Resetar matriz. Na janela que segue, digite 8E-9 e clique OK nas duas janelas. 
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8 – Simular no MODFLOW  

Esta é a ferramenta utilizada para gerar os arquivos e rodar o modelo no 

MODFLOW. 

Nenhuma modificação deve ser feita no Controle de dados de saída. Verifique se 

aparece a frase Nenhum parâmetro necessário! Caso apareça alguma mensagem 

em vermelho nesta caixa, verifique se não foi executado algum passo errado. 

No botão “[...]” em “Diretório onde serão gerados os arquivos necessários para a 

simulação:”, selecione o diretório para salvar o projeto (o sistema gera uma grande 

quantidade de arquivos e é recomendado que se crie uma nova pasta para o 

projeto). Aqui foi criada uma pasta na área de trabalho chamada flow. 
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Selecionado o diretório, clique em “Simular!” e espere a janela de resultados do 

MODFLOW. 

 

 

Caso não apareça a mensagem “Simulação realizada com sucesso!”, verifique se 

houve algum erro na execução dos passos. 
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Depois de executada a simulação no MODFLOW, recomenda-se salvar a malha no 

botão Salvar.  

 

 

Neste caso, a malha foi salva com o nome “teste.UFCFLOW” na mesma pasta do 

projeto “...\Desktop\flow\”. 

Os resultados da simulação podem ser visualizados na ferramenta “Visualizar 

resultados da simulação”.  

Os resultados são apresentados em forma matricial para cada tipo de dado 

individualmente. Os resultados que podem ser apresentados são: cargas hidráulicas, 

rebaixamento, cargas constantes, fluxo na face direita, fluxo na face da frente, fluxo 

na face inferior, poço e recarga. Para visualizar, selecione o tipo de resultado e 

clique em Ler Dados. 
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9 – Calibrar com o MIGH  

Para realizar a calibração, devem ser escolhidas as cargas que foram medidas em 

campo e fixar seus valores. Para o modelo, no exemplo, as cargas fixadas foram: 

Linha Coluna Carga Conhecida (m) 

7 7 8.359311 

7 15 8.684491 

7 25 8.908403 

15 7 8.356766 

15 15 8.665483 

24 7 8.361204 

24 15 8.690039 

24 25 8.919502 

 

Iniciada a ferramenta, uma janela será exibida como pode ser visto na imagem a 

seguir. Nesta janela, deixa marcada a opção Condutividade e clique em Inserir 

cargas conhecidas. 
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Nesta etapa, deve surgir uma janela no canto inferior esquerdo da tela como pode 

ser visto a seguir. 

 

 

Para atribuir as cargas, o usuário pode escolher selecioná-las pela tabela de 

atributos no canto superior direito da tela.   

Com a TOC aberta, selecione a célula que deseja fixar (7,7) e clique em Atribuir 

valores (ou digite V). 
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Na janela que surge, digite o valor da carga fixa para a célula (7,7) (H = 8.359311 

m). Feito isso, a célula (7,7) deve ficar na cor laranja. Repita o mesmo procedimento 

para as outras células com suas respectivas cargas (mostradas no início da secção 

9). Terminado o processo de fixação das cargas, a malha deve ficar parecida com: 
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Na janela Cargas conhecidas, digite Sair. A janela do MIGH retorna, e o usuário 

deve selecionar o número de iterações do processo. Deixe o valor Iterações em 10 e 

clique em Calibrar. Segue uma janela pedindo a variação na condutividade 

hidráulica, utilizaremos um ajuste de 10-5 (digite 1E-5). 

 

 

Espere o MIGH calibrar a malha e, quando estiver em 100%, o usuário pode 

visualizar os resultados da calibração nos gráficos. 
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10 – Traçado da Isolinhas  

Executada a calibração da malha, resta gerar as curvas de nível das cargas 

hidráulicas. Abrindo a ferramenta de Isolinhas, é exibida a janela. 

 

 

Só existe uma malha no projeto (malha 1) e desejamos obter as isolinhas dos dois 

modelos (fixo e não fixo). Deixe o intervalo entre linhas de 0.1 e dê OK. Se o projeto 

foi simulado e calibrado com sucesso, a vista deve adicionar duas layers para as 
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cargas do modelo fixo e do modelo não fixo (em azul e vermelho respectivamente). 

A vista deve ficar como segue. 

 

 

Veja que é fácil identificar a variação de carga ao redor do poço. 

 
 

 


