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RESUMO 

 

Os centros urbanos existentes na Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu (BHRP) 

utilizam significativamente os mananciais subterrâneos para o abastecimento 

público. Estudos referentes ao aquífero Dunas-Barreiras são relevantes para ampliar 

o conhecimento sobre o mesmo e auxiliar no gerenciamento dos recursos hídricos 

da região. Uma ferramenta imprescindível para esta gestão é a modelagem 

numérica de fluxo de água subterrânea. Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo 

de fluxo subterrâneo para a BHRP, utilizando-se do aplicativo Visual Modflow, 

versão 2.7.1., que utiliza o método das diferenças finitas para a resolução da 

equação que governa a dinâmica do fluxo subterrâneo. Realizou-se a simulação 

numérica do modelo em estado estacionário para toda a região da bacia. O modelo 

foi elaborado segundo as características geográficas, geomorfológicas e 

hidrogeológicas da área de estudo, que definiram as condições de contorno e os 

parâmetros necessários para o cálculo numérico. Foram considerados os poços de 

explotação de águas subterrâneas da Bacia. Devido à indisponibilidade de dados 

atuais de monitoramento do aquífero não foi possível realizar a calibração do 

modelo. Entretanto, os resultados das simulações mostraram que o balanço hídrico 

global aproximou-se de zero, satisfazendo, assim, a equação tridimensional para o 

comportamento da carga hidráulica em regime estacionário. Variações nos dados de 

recarga do aquífero foram feitas a fim de verificar o impacto dessa contribuição no 

balanço hídrico do sistema, em destaque para o cenário em que é removida a 

recarga induzida por fossas e sumidouros. Segundo os resultados gerados pelo 

Visual Modflow, ocorreu rebaixamento significativo da carga hidráulica do aquífero, 

variando entre 5 a 25 metros de rebaixamento. Com os resultados obtidos, pode-se 

afirmar que a modelagem realizada é válida como ferramenta no gerenciamento dos 

recursos hídricos na BHRP, servindo de base para novos estudos. 

 

Palavras-Chave: Bacia do Rio Pitimbu. Aquífero Dunas/Barreiras. Modelagem 

matemática. Visual Modflow.  

 

 



 

ABSTRACT 

 

Urban centers in Pitimbu Watershed use significant groundwater sources for public 

supply. Therefore, studies in Dunas Barreiras aquifer are relevant to expand 

knowledge about it and help manage water resources in the region. An essential tool 

for this management is the numerical modeling of groundwater flow. In this work, we 

developed a groundwater flow model for Pitimbu Watershed, using the Visual 

Modflow, version 2.7.1., which uses finite difference method for solving the govern 

equation of the dynamics of groundwater flow. We carried out the numerical 

simulation of steady-state model for the entire region of the basin. The model was 

built in the geographical, geomorphological and hydrogeological study of the area, 

which defined the boundary conditions and the parameters required for the numerical 

calculation. Owing to unavailability of current data based on monitoring of the aquifer 

it was not possible to calibrate the model. However, the simulation results showed 

that the overall water balance approached zero, therefore satisfying the equation for 

the three-dimensional behavior of the head water in steady state. Variations in 

aquifer recharge data were made to verify the impact of this contribution on the water 

balance of the system, especially in the scenario in which recharge due to drains and 

sinks was removed. According to the results generated by Visual Modflow occurred 

significantly  hydraulic head lowering, ranging from 16,4 to 82 feet of drawdown. With 

the results obtained, it can be said that modeling is performed as a valid tool for the 

management of water resources in Pitimbu River Basin, and to support new studies. 

 

Keywords: Pitimbu Watershed, Aquifer Dunas/Barreiras, Mathematical Modeling, 

Visual Modflow.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento social e econômico associado ao consumo de recursos 

naturais de forma sustentável é um grande desafio para a humanidade. Segundo 

estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial 

chegou a 5 bilhões em 1987; em 1999 atingiu a marca de 6 bilhões de pessoas; e 

em 2010, atingiu7 bilhões. O crescimento acelerado da população mundial exige que 

o meio ambiente disponibilize recursos naturais para suprir a necessidade da 

demanda. Simultaneamente, verifica-se que os ecossistemas vêm sofrendo efeitos 

indesejáveis da ação antrópica que contribuem para a contaminação dos recursos 

naturais, destruição da fauna e da flora, e degradação do meio ambiente.  

Em referência aos recursos hídricos, o mesmo apresenta-se na natureza em 

quantidade suficiente para atender a demanda da população mundial. Entretanto, a 

água é classificada como bem natural escasso devido a sua desigual distribuição 

entre as regiões e devido a aspectos qualitativos, que se refere às condições físicas, 

químicas e bacteriológicas ideais do líquido para a utilização e consumo humano.   

 

Borges (2002, nº p. 1) explica que, 

 

[...] a ocupação humana nas bacias hidrográficas, de forma cada vez 
mais desordenada, através de atividades de desmatamentos, 
queimadas, práticas agrícolas, ocupações urbanas generalizadas, 
gerando a impermeabilização dos solos, lançamento de esgotos 
industriais e domésticos nos rios e lagos, tem promovido a 
deterioração da qualidade das águas naturais, com riscos de 
propagação de doenças de veiculação hídrica ao próprio ser 
humano. 

 

Esta problemática se enquadra perfeitamente na situação atual da Bacia 

Hidrográfica do Rio Pitimbu, visto que seu território vem sendo ocupado 

gradualmente pela urbanização e zonas para a agropecuária, sendo ocupadas 

inclusive as áreas próximas às margens do rio Pitimbu. Em virtude deste cenário, 

tem aumentado a preocupação com a preservação ambiental da bacia, visto que o 

rio Pitimbu e a lagoa do Jiquí desempenham papel importante na disponibilização de 

água doce superficial para a cidade de Natal-RN, na qual aproximadamente 65% da 

população é abastecida com águas provenientes das fontes subterrâneas (aquífero 

http://www.unfpa.org/public/about/faqs#wpd
http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbillion.htm
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Dunas Barreiras), e 35% atendida com águas provenientes das lagoas do Jiquí e 

Extremoz (CONPLAM, 2000a apud BORGES, 2002). 

Segundo dados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN), a Lagoa do Jiquí fornece uma vazão de 700,0 l/s para atender as regiões 

leste, oeste e sul da cidade de Natal-RN, representando 25% da vazão total 

necessária para atender a estas regiões; os 75% restantes são provenientes de 

águas subterrâneas. Os parâmetros físicos químicos e bacteriológicos da água bruta 

da lagoa do Jiquí são considerados satisfatórios, principalmente em se tratando da 

baixa concentração de Nitrato, da ordem de 2,11 mg/L (COMPANHIA DE ÁGUAS E 

ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). Assim, esta água exerce a função 

de diluir as águas provenientes dos poços e assim reduzir a concentração de nitrato 

presente nas mesmas, chegando-se a um valor de 6,18 mg/L, menor que o máximo 

exigido pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, que é de 10,0 mg/L.  

Devido a BHRP ser de grande importância para o abastecimento de água dos 

municípios de Parnamirim, Macaíba, Natal e enfatizando a atual problemática do uso 

e ocupação desordenada da região da bacia, as autoridades governamentais têm 

investido cada vez mais em estudos ambientais para a região. Como destaque, 

pode-se citar o Plano de Gestão Ambiental da BHRP (SECRETARIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006). A Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem investido também em estudos nesta 

região. Pode-se citar como exemplo os trabalhos de: Borges (2002), que realizou 

estudo sobre os impactos ambientais na BHRP devido ao uso e ocupação do solo; 

Barbosa (2006), que abordou a temática dos conflitos de uso da água e ocupação 

do solo na bacia;  e Sena (2008) que avaliou a qualidade da água do rio Pitimbu.   

Assim como os estudos acima mencionados, este trabalho também tem por 

finalidade conhecer ainda mais a BHRP, com foco no estudo dos sistemas hídricos 

subterrâneos e superficiais, contribuindo com maiores informações para o 

gerenciamento dos recursos hídricos da região em estudo. Para isso, o trabalho 

pretendeu descrever a dinâmica de fluxos das águas subterrâneas na bacia, a partir 

da análise de resultados de simulação numérica computacional em regime 

estacionário, para o qual foi utilizado o software Visual MODFLOW para realizar as 

simulações. Como objetivos específicos foram propostos os seguintes: descrição 

das etapas para a escolha do modelo numérico a ser utilizado e criação do modelo 

no aplicativo Visual MODFLOW, a partir do modelo hidrogeológico conceitual da 
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área em estudo; realização de simulação numérica do modelo para determinar o 

comportamento espacial da carga hidráulica, gerando resultados sobre os valores da 

velocidade e direção do fluxo hídrico subterrâneo; e determinação do balanço de 

água total, obtendo-se as vazões de entrada e saída do sistema modelado.  

É importante mencionar que, em virtude dos dados utilizados para este 

trabalho de pesquisa, o mesmo tem caráter preliminar, ou seja, trata-se de um 

estudo inicial de modelagem numérica de fluxo hídrico subterrâneo da BHRP. 

Espera-se que o mesmo auxilie em futuros trabalhos que visem construir um modelo 

o mais próximo possível das condições naturais da região.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FLUXO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A água subterrânea se movimenta seguindo o sentindo das zonas de recarga 

às zonas de descarga. A recarga de aquíferos pode ser de forma natural como, por 

exemplo, a recarga pela precipitação, ou pode ser de forma artificial como, por 

exemplo, a recarga por fossas e sumidouros. Os locais de descarga podem também 

ser classificados como naturais e artificiais. Os mares são um bom exemplo de 

locais de descarga natural, e os poços podem ser classificados como pontos de 

descarga artificiais. (CLEARY, 1997) 

As águas subterrâneas podem se movimentar através dos espaços vazios, ou 

por fissuras e cavidades de dissolução presentes nos solos e rochas. A propriedade 

dos solos, representada pela razão entre os espaços vazios contidos nos mesmos 

com o seu volume total, denomina-se de porosidade. Para avaliar a capacidade de 

movimentação das águas subterrâneas em uma determinada formação geológica é 

fundamental, entre outros parâmetros, obter a porosidade do solo no qual se 

encontra o aquífero.  Além disso, a água necessita de energia para que possa fluir 

através do substrato geológico. Esta energia está associada à diferença de pressão 

hidrodinâmica entre dois pontos do aquífero, em que a água flui do ponto de maior 

potencial hidráulico para o de menor potencial. (TOOD, 1959 apud DIAS, 2011). 

 Em 1856, o engenheiro francês Henry Philibert Gaspard Darcy (1803-1858), 

realizou um experimento fundamental para estudar o fluxo hídrico através de um 

solo utilizando o dispositivo similar ao da Figura 1, em que: “Q” é a vazão da água 

que flui pelo meio poroso; h1 a carga hidráulica do ponto 01; h2 a carga hidráulica 

do ponto 02, “∆h” é a diferença de potencial hidráulico entre os pontos 01 e 02; “A” é 

a área da seção do cilindro; e “L” a distância compreendida entre os pontos 01 e 02. 

Este dispositivo é um filtro homogêneo, preenchido com um líquido incompressível, 

de altura “H” a partir de um plano de referência arbitrário (Datum = 0). Dois 

manômetros são utilizados para verificar a pressão no dispositivo, sendo um 

instalado no topo do filtro e o segundo em uma posição inferior em relação ao 

primeiro, fornecendo as cotas “h1” e “h2”. 
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                           FIGURA 1 - Dispositivo utilizado no experimento de Darcy  

Q

Q

h

h2

h1

A

Datum = 0
 

                           Fonte: Adaptado de Feitosa e Filho,1997. 

 

Darcy obteve, com base neste experimento e relacionando as variáveis 

envolvidas, a Equação 01 que foi denominada como a Lei de Darcy.   

 

                                                      (1) 

 

Nesta equação, “Q” é vazão volumétrica (L3/T); “K“ a condutividade 

hidráulica, expressa pela relação entre unidade de comprimento e o tempo (L/T) (o 

sinal negativo indica que o fluxo se dá de um potencial maior para um potencial 

menor); “A” é a área da seção transversal do meio poroso e Δh/ΔL o gradiente 

hidráulico e/ou a perda de carga por unidade de comprimento (L/L). 

Pode-se obter a velocidade média do fluxo de água no solo a partir da 

Equação 02, em que utiliza-se a porosidade efetiva do meio poroso (ηe).  

 

                                                   (2) 
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A partir desta equação surgiu o conceito de condutividade hidráulica (k) como 

sendo uma propriedade macroscópica do meio, a partir da qual, os princípios da 

hidrodinâmica puderam ser aplicados também aos meios porosos, como a equação 

da continuidade e a lei de conservação de massa (FEITOSA e FILHO, 1997).  

Considerando a formulação acima e o princípio de conservação de massa em 

função das coordenadas espaciais tridimensionais h = h(x,y,z), onde ∆h/∆L é a 

variação espacial da carga hidráulica, a Equação Geral para o Fluxo Hídrico 

Subterrâneo pode ser expressa pela Equação 03 (WANG e ANDESON, 1983 apud 

ALBERTO, 2006), considerando um Volume Elementar Representativo (VER – 

Figura 2), incluindo-se o armazenamento de água e a recarga e descarga temos: 

 

                (3) 

 

                                 FIGURA 2 - Volume elementar representativo 

 

                                 Fonte: Alberto, 2005. 
 

Sendo que sS  representa o volume de água liberado por um volume unitário 

do aquífero submetido a um determinado decréscimo unitário na carga hidráulica, 

chamado de coeficiente de armazenamento específico. O primeiro termo desta 

equação representa a variação da carga hidráulica no espaço tridimensional, bem 

como recarga e/ou extrações ( vR ), e o segundo termo corresponde às variações do 

fluxo ao longo do tempo no aquífero (FREEZE e CHERRY, 1979 apud DIAS, 2011). 

Assim como a Porosidade e a Condutividade Hidráulica de meios porosos, 

foram necessários também para este trabalho, de informações a respeito de outros 

parâmetros hidrogeológicos, que serão fundamentais para a discretização do 
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modelo de fluxo hídrico subterrâneo da BHRP, sendo eles: porosidade total, 

porosidade efetiva, retenção especifica, transmissividade, e coeficiente de 

armazenamento especifico. Como explicado por Feitosa e Filho (1997), estes 

parâmetros são definidos da seguinte forma:  

 Porosidade Efetiva: a quantidade de água fornecida por unidade de volume 

do material, ou seja, a razão entre o volume de água efetivamente liberado de 

uma amostra de rocha porosa saturada e o volume total.  

 Retenção Especifica: quantidade de água retida por unidade de volume do 

material. A soma do porosidade efetiva com a retenção especifica é igual a 

porosidade total. 

 Transmissividade (T): corresponde à quantidade de água que pode ser 

transmitida horizontalmente por toda a espessura saturada do aquífero. Pode-

se conceitua-la como uma taxa de escoamento de água através de uma faixa 

vertical do aquífero com largura unitária submetida a uma gradiente hidráulico 

unitário. 

 Coeficiente de Armazenamento Específico (Ss): definido como volume de 

água liberado por um volume unitário do aquífero submetido a um decréscimo 

unitário de carga hidráulica.  

 

2.2 MODELAGEM APLICADA AO FLUXO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

Uma das principais vantagens da modelagem de sistemas hidrogeológicos 

para simulação de fluxos de águas subterrâneas é que a partir da análise dos 

resultados gerados é possível obter informações sobre a vulnerabilidade do sistema 

aquífero em estudo, ajudando assim a prevenir que poços venham a sofrer 

contaminação, sobrecargas, etc. Através da simulação numérica é possível estimar 

a quantidade de água armazenada no volume de controle criado a partir da 

correlação dos perfis litológicos dos poços da área em estudo e/ou capacidade de 

explotação do mesmo, fornecendo assim subsídios para o gerenciamento dos 

recursos hídricos da região (GASPAR, 2006 apud DIAS, 2011).  

Antes da aplicação de modelos na simulação de fluxos hídricos é necessário 

conhecer, primeiramente os parâmetros hidrodinâmicos, hidrogeológicos da área em 

estudo (modelo conceitual) e as definições físicas derivadas dos mesmos, sendo 

estas representadas por equações diferenciais (FEITOSA e FILHO, 1997; BATISTA, 
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2009, apud DIAS 2011). Como citado em Dias (2011), com as condições iniciais e 

de contorno, a solução dessas equações determinará a distribuição espaço-temporal 

da carga hidráulica e a direção de fluxos das águas subterrâneas.  

Três etapas principais são utilizadas para a realização da modelagem das 

águas subterrâneas; são elas: preparação, calibração e aplicação. Primeiramente 

realiza-se o estudo e a coleta dos dados da área que serão necessários para a 

criação do modelo hidrogeológico conceitual e posterior simulação aplicada ao 

modelo matemático, sendo esta fase denominada de preparação. A calibração 

consiste no ajuste dos parâmetros do modelo conceitual objetivando a obtenção de 

resultados satisfatórios, em que compara-se os valores calculados com os 

observados em campo. A aplicação do modelo consiste no tipo de gerenciamento 

que será feito ao sistema aquífero modelado (BEAR, 1992; ANDERSON e 

WOESSNER, 1992, SPITZ e MORENO, 1996 apud ALBERTO, 2005). 

 

2.2.1 Modelo conceitual 

 

Segundo Bonganha (2005) apud Dias (2011), o modelo conceitual pode ser 

definido como uma representação dos parâmetros hidrogeológicos e das 

propriedades hidráulicas que governam o fluxo hídrico subterrâneo dentro de um 

sistema aquífero que se pretende estudar.  

De acordo com Feitosa e Filho (1997), para a elaboração do modelo 

conceitual de fluxo hídrico subterrâneo de uma determinada área de estudo é 

necessário obter informações sobre os sistemas aquíferos existentes, identificar as 

fronteiras e as condições de contorno do modelo, obtenção dos valores de entrada e 

saída hídrica do sistema e realizar o levantamento dos valores de parâmetros físicos 

associados ao aquífero que são basicamente a condutividade hidráulica, capacidade 

de infiltração e coeficiente de armazenamento. Para a identificação do sistema 

aquífero existente é necessário um estudo sobre a litologia da região, determinando 

os limites das camadas litoestratigráficas através de mapas, relatórios dos poços 

tubulares presentes na área de estudo e através de sondagens de solo. Já para a 

identificação das fronteiras e condições de contorno do modelo deve-se conhecer os 

divisores d’água, assim como obter dados sobre a geometria, profundidade e vazão 

dos corpos d’água superficiais. Com relação à entrada e saída hídrica do sistema é 
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necessário conhecer os valores de recarga e descargas, perdas por bombeamento 

ou outros fatores como a evaporação e transpiração. 

 

2.2.2 Modelo hidrogeológico computacional 

a) Aplicativo WHI Visual MODFLOW 

Após a conclusão do modelo conceitual, escolhe-se o modelo matemático que 

mais se adeque à situação em estudo para realizar as simulações propostas, 

utilizando assim um software baseado no modelo matemático proposto como 

ferramenta para realizar a modelagem e as simulações. Esta escolha depende 

principalmente do objetivo que se quer alcançar, do problema a ser resolvido, da 

complexidade do modelo conceitual e do tempo e recursos disponíveis (FERRARI, 

2006 apud DIAS, 2011).  

McDonald e Harbaugh (1984) foram os primeiros a codificar em FORTAN o 

aplicativo MODFLOW, utilizado para modelagem de fluxo hídrico subterrâneo de 

cenários com características isotrópicas e homogêneas. Os pacotes pertencentes ao 

MODFLOW, que tinham a função de representar os parâmetros dos aquíferos, eram 

executados em ambiente MS-DOS. Devido a criação de novos pacotes, que 

possibilitaram a simulação de cenários anisotrópicos, heterogêneos e com 

condições de contorno de maior complexidade, Nilson Guiguer e Thomas Franz 

(1994) desenvolveram em parceria com a Waterloo Hydrogeologic, Inc. do Canadá o 

então comercializado WHI Visual MODFLOW, executável em ambiente do Microsoft 

Windows (DELLEUR, 1999). 

O aplicativo Visual MODFLOW utiliza o método das diferenças finitas (MDF) 

como método numérico para a resolução da equação de fluxo hídrico subterrâneo 

(Equação 04). Este método consiste na discretização do meio físico contínuo e na 

discretização temporal representado pela Equação 08 em células ou blocos finitos 

representados por pontos discretos chamados nós. A quantidade e a posição dos 

pontos são escolhidos de forma que cada nó representará uma porção do aquífero a 

ser modelada. Como o valor dos parâmetros atribuídos a cada nó é constante, 

quanto maior o numero de pontos, mais próximo estará o modelo das condições 

naturais (OLIVEIRA, 2002 apud DIAS, 2011). 

O aplicativo Visual MODFLOW possui diversas qualidades que o faz, para a 

simulação de sistemas aquíferos, o mais utilizado mundialmente. Devido à 
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versatilidade do programa é possível incluir muitos aspectos hidrogeológicos na 

simulação, tais como: evaporação, drenagem, poços, heterogeneidades, etc.  

Winston (1999), Konikow e Reilly (1999) e Oliveira (2002), mencionam 

qualidades importantes sobre o MODFLOW, sendo elas:  

 O método matemático de diferenças finitas (MDF) é relativamente de fácil 

compreensão e o mesmo pode ser aplicado a diversas situações de estudo.  

 O programa permite simulações de modelos uni, bi ou tridimensionais.  

 Foram realizados muitos procedimentos de teste dos recursos que o 

programa possui.  

 No decorrer da construção de um modelo no MODFLOW, ou ate mesmo após 

a conclusão do mesmo, o programa permite realizar adições, correções e 

adaptações nos dados inseridos. 

No MDF, a carga hidráulica é calculada em cada nó. Desse modo as 

derivadas da carga hidráulica passam a ser representadas por diferenças entre 

cargas adjacentes no espaço ou no tempo, ou seja, as equações diferenciais se 

tornam equações algébricas representando a variação em cada eixo por diferença 

progressiva, diferença regressiva ou diferença central. Na diferença progressiva a 

derivada é calculada no ponto em estudo e um ponto à frente (Equação 04); na 

diferença regressiva a derivada é calculada no ponto em estudo e um ponto atrás 

(Equação 05); na diferença central a derivada é calculada no ponto na metade do 

intervalo a frente e na metade do intervalo atrás (Equação 06) (BEAR, 1979; 

McDONALD e HARBAUGH, 1984). 

 

 Diferença Progressiva 

                                                   (04) 

 Diferença Regressiva 

                                                  (05) 

 Diferença Central 

                                         (06) 
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No espaço bidimensional, a formulação por diferenças finitas da equação que 

rege o fluxo em meios porosos, segundo Bear (1979), fica da seguinte forma: 

 

                  (07) 

 

Na Equação 07, “T” é a transmissividade, produto de (K x b), onde “b” é a 

espessura saturada do aquífero, “R” a recarga, “P” a explotação e “S” o coeficiente 

de armazenamento, o produto do coeficiente de armazenamento específico (Ss) e a 

espessura saturada do aquífero (b). 

Com o WHI Visual MODFLOW é possível trabalhar praticamente com todas 

as propriedades dos aquíferos, pois o mesmo dispõe de vários aplicativos 

associados, permitindo a inserção de condições de contorno complexas, inclusive 

trabalhar com sistemas de fluxos associados a tensões externas com 

bombeamentos, recargas e evapotranspiração (KONIKOW e REILLY, 1999; 

OLIVEIRA, 2002). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Borges (2002) realizou estudo sobre as implicações ambientais na bacia 

hidrográfica do rio Pitimbu/RN decorrentes das diversas formas de uso e ocupação 

do solo. Através de abordagem teórica, correlacionando as variáveis da paisagem e 

os elementos naturais, o autor afirma que a Bacia do Rio Pitimbu é ambientalmente 

frágil e, diante das diversas formas de uso e ocupação do solo identificadas, 

sobretudo com a forte pressão urbana, constata-se que a bacia hidrográfica do rio 

Pitimbu vem sofrendo um processo de degradação acentuado. Consequentemente, 

esse fato está contribuindo para a poluição e contaminação do rio Pitimbu pelos 

agentes físicos, químicos e biológicos, bem como acelerando o seu assoreamento 

com a supressão da vegetação de áreas significativas que recobre, principalmente, 

as suas margens, tornando assim iminente o risco de interrupção no abastecimento 

público de água na região. Conclui que há necessidade premente de se promover à 

gestão integrada da Bacia do Rio Pitimbu, levando-se em consideração uma ação 

atuante da população com o intuito de sensibilizar os órgãos responsáveis pela 

problemática. 

Lucena (2002) fizeram um estudo com a finalidade de avaliar qualitativamente 

a possível conexão hidráulica subterrânea entre o sistema Lacustre Bonfim e a 

Bacia do Rio Pirangi, além de fornecer informações adicionais no tocante à 

otimização do balanço hídrico do Sistema Lacustre Bonfim. Para atingir o objetivo do 

trabalho, conhecida a caracterização geológica prévia da área (litoestratigráfica e 

estrutural), foi executado um levantamento geoelétrico, através de 04 sondagens 

elétricas, na área compreendida entre a Lagoa do Bonfim e o Riacho Pium (como 

lagoa homônima). Com vista à melhor interpretação dos dados, foi elaborado um 

modelo geoelétrico consistente com o ambiente geológico, cujas suas características 

são: i - O subsolo é constituído por uma sequência de camadas com espessuras 

finitas, excetuando-se a última que é dada como infinita; ii - Cada camada é admitida 

como sendo eletricamente homogênea e isotrópica, sendo caracterizada por uma 

resistividade; iii - As interfaces de separação entre as camadas são planas e 

horizontais e paralelas à superfície da terra. A conjunção de dados de natureza 

geológica, geoelétrica e hidrogeológica confirmaram a existência de um complexo 

arcabouço estrutural, afetando o Grupo Barreiras e o aquífero homônimo, incluindo a 

área situada entre a Lagoa do Bonfim e o Riacho Pium/Lagoa do Pium (bacia do Rio 
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Pirangi). A seção hidrogeológica elaborada entre os dois sistemas e interpretada a 

partir de dados geoelétricos, revela a ocorrência de um abatimento do bloco central 

desta seção, originando o aumento brusco de espessura saturada do Aquífero 

Barreiras, enquanto que as camadas semi-impermeáveis do Aqüitard Cretácico 

atuam como limites laterais de fluxo. A interação deste contexto físico (a presença 

de um meio de comunicação hidráulica subterrânea entre os dois sistemas), somado 

com a configuração de cotas potenciométricas relativamente maiores imediatamente 

ao norte da Lagoa do Bonfim, sobretudo no período chuvoso, ocasiona um fluxo 

subterrâneo secundário e localizado no sentido da bacia do Rio Pirangi. 

Com o objetivo de avaliar a potenciometria do aquífero Barreiras no setor 

oriental da bacia do rio Pirangi e realizar considerações sobre a relação com os 

mananciais superficiais, Lucena (2004) monitoraram, através de um medidor de 

nível automático denominado SOKISHA (mod. 19754-B-Z), a variação do nível 

d’água de poços localizados na área de estudo e inseridos verticalmente no aquífero 

Barreiras. Como resultado do estudo, foi elaborado um mapa potenciométrico do 

aquífero na área estudada, e por meio deste, verificou-se a presença de uma zona 

de recarga principal na região da sede municipal de Parnamirim, além de outra ao 

sul, adjacente ao limite da referida bacia. Esta segunda zona de recarga 

caracterizou uma importante conexão hidráulica entre o sistema Lacustre do Bonfim 

e a bacia do Rio Pirangi. A descarga do aquífero verifica-se no baixo curso do Rio 

Pitimbu, incluindo a Lagoa do Jiquí, Riacho Taborda, como também o Rio Pirangi. A 

potenciometria mostra igualmente uma ampla relação entre os mananciais 

subterrâneos e superficiais. O regime perene dos canais fluviais locais é creditado 

ao caráter influente do aquífero. Esta influência é igualmente evidenciada sobre as 

duas principais lagoas da área, Jiquí e Pium, sendo esta última, aproximadamente 

regularizada, sob o ponto de vista de volume armazenado, decorrente da 

contribuição subterrânea proveniente do sistema Bonfim.  

Righetto e Rocha (2005) avaliaram o balanço hídrico do aquífero Dunas / 

Barreiras, incluindo a recarga natural, a exploração dos recursos hídricos, as fugas 

pelas fronteiras, e o retorno das águas servidas na região sul da cidade de Natal-

RN, com o objetivo de tratar sobre a utilização sustentada do aquífero enfocando as 

condições de exploração e recarga. A questão da contaminação por nitrato por água 

servida também é abordada. Os resultados obtidos foram:  

 Volume de recarga natural igual a 56,0 x 106 m³/ano;  
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 Volume de retorno de água servida igual a 47,0 x 106 m³/ano;  

 Volume percolado para as fronteiras igual a 41,0 x 106 m³/ano;  

 Volume explotado igual a 62 x 106 m³/ano.  

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que a recarga efetiva ainda 

supre as demandas desde que mantida a situação de retorno de grande parte da 

água servida. Caso seja eliminado o retorno de água servida para o aquífero, o 

sistema de exploração entraria rapidamente em colapso com os volumes de 

bombeamento registrados. Ressalta-se que, devido ao fato da taxa de crescimento 

populacional requerer maiores volumes de água e da tendência de redução da 

recarga efetiva do aquífero e da redução significativa da água servida, poderá 

ocorrer forte rebaixamento do nível potenciométrico do aquífero, com riscos de 

colapso no sistema de bombeamento e, até mesmo, de possível intrusão salina. A 

alternativa seria buscar novos mananciais fora do perímetro urbano e explorar de 

forma sustentada o aquífero Dunas / Barreiras.  

Lucena (2008) realizaram um estudo em parte do setor oriental da bacia do 

Rio Pirangi, situada no litoral sul de Natal-RN, com a finalidade de avaliar a 

disponibilidade hídrica das lagoas do Jiquí e Pium, através de modelagem 

hidrológica das sub-bacias Jiquí e Pium (Bacia do Rio Pirangi). Somado a isso, 

elaborou-se o mapa potenciométrico local do Aquífero Barreiras, com vistas a definir 

suas potencialidades e evidenciar a sua relação com o contexto hidrológico 

superficial. A metodologia geral adotada fundamentou-se na aplicação de estudos 

multidisciplinares, particularmente, conceitos e técnicas de hidrogeologia 

(potenciometria) e hidrologia (hidrometria e modelagem hidrológica). Devido à 

escassez de dados fluviométricos, foram selecionadas, com base em critérios 

hidráulicos e geométricos, 04 (quatro) seções fluviométricas de monitoramento de 

vazão, montante e jusante das lagoas do Jiquí e Pium. Os dados do monitoramento 

somado a outros já disponíveis (LUCENA, 2005), vieram a subsidiar a avaliação das 

disponibilidades das referidas lagoas. No tocante aos dados pluviométricos foram 

utilizadas 05 (cinco) estações: UFRN, Piripiri, Nísia Floresta, Monte alegre e 

Parnamirim. Ressalta-se que a estação fluviométrica utilizada foi a estação Dom 

Marcolino, situada no rio Maxaranguape, outro ecossistema do RN. Na avaliação 

dos processos hidrológicos terrestres, de transformação de chuva em vazão, foi 

utilizado o modelo matemático MODAHC. Desta forma, obtidos os dados 

processados pelo modelo matemático e, por meio destes, series de vazões mensais 
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afluentes à Lagoa do Jiquí e Pium para o período de 1992 a 2005 (Lagoa do Jiquí) e 

1994 a 2005 (Lagoa de Pium), foi possível a avaliação da disponibilidade hídrica das 

lagos utilizando a fórmula de balanço hídrico:  

 

                      (08) 

onde:  

S(t+1) = armazenamento na lagoa no final do mês “t”;  

S(t) = armazenamento na lagoa no inicio do mês “t”;  

Q(t) = Volume afluente a lagoa no mês “t”;  

D(t) = defluência da lagoa para atendimento à demanda a ser suprimida no 

mês “t”;  

E(t) = volume de perdas pro evaporação descontada da chuva sobre a 

superfície da lagoa no mês “t”;  

V(t) = sangria da lagoa (defluência) durante o mês “t”.  

A modelagem hidrológica assinalou vazões regularizadas de cerca de 8,6 a 

10,6 Hm³/ano, para garantias entre 100% e 90% e volume mínimo entre 0,1 a 0,3 

Hm³ para a Lagoa do Pium (disponibilidade de até 1000 m³/h), e 19,5 a 22,4 

Hm³/ano, para garantias entre 100% e 90% e o volume mínimo entre 0,1 a 0,3 Hm³ 

para a lagoa do Jiquí (disponibilidade de 2100 m³/h). Este último valor, somado a 

vazão de cinco poços tubulares, além de outros dois a serem executados pela 

CAERN, projetam uma disponibilidade total do Sistema Jiquí da ordem de 2800,00 

m³/h. É importante ressaltar que as avaliações de disponibilidade e modelagem das 

lagoas do Jiquí e Pium não consideraram as contribuições subterrâneas, apenas as 

superficiais. Tal procedimento confere um percentual de garantia adicional aos 

volumes regularizados das referidas lagoas.  

Sena (2008) realizou estudo sobre a qualidade da água do rio Pitimbu. Nesse 

trabalho há a união de informações de estudos anteriores sobre a qualidade da água 

do rio Pitimbu, desta forma aumentando a amplitude e possibilitando uma avaliação 

do comportamento da água num maior período de tempo. No estudo foram 

analisadas 35 (trinta e cinco) variáveis físico-químicas e biológicas em 08 (oito) 

pontos do curso d´água no período de 1993 até 2007. Na análise dos parâmetros de 

qualidade das águas, o Rio Pitimbu está enquadrado em manancial superficial 

classe 2, segundo os padrões de qualidade das águas estabelecidos na Portaria MS 
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Nº 2914/2011. Com relação às concentrações de nitrato, foram obtidos resultados 

satisfatórios. Em pontos de coleta equidistantes ao longo do rio, a concentração 

mais elevada de nitrato de uma determinada amostra não ultrapassou o valor de 

6mg/l, estando, dessa forma, dentro dos padrões de potabilidade segundo a 

resolução vigente.  

Cabral (2009) avaliaram o comportamento do nitrato em duas captações do 

aquífero Dunas/Barreiras na região Sul de Natal (RN), abrangendo os bairros do 

Tirol, Nova Descoberta e Planalto. Os dados de todos os tratamentos estatísticos 

desenvolvidos indicam, para o bairro Planalto, que os resultados de nitrato estão 

abaixo do limite de potabilidade vigente (BRASIL, 2011), mas existe uma tendência 

clara e preocupante de aumento com o decorrer do tempo nos teores desse 

contaminante. Os autores explicam que esse aumento de nitrato deve ter uma 

correspondência direta com o aumento da densidade populacional associado à 

ausência de um sistema de saneamento apropriado. A situação da captação Dunas 

é mais grave e preocupante, considerando que os poços atendem a uma parcela 

significativa da população de Natal, e que os resultados para nitrato indicam, na 

grande maioria dos casos, valores típicos de contaminação provenientes de 

efluentes domésticos. Além disso, existe o agravante de que esse processo de 

contaminação parece se incrementar com o passar dos anos. Mencionam também 

que estudos mais detalhados são necessários para melhor entender o processo, a 

sua distribuição, as causas e possíveis metodologias para solucionar o problema. 

Dias (2011), realizou uma simulação numérica de fluxo hídrico subterrâneo na 

Macro Região do Município de Santarém/PA, com o objetivo de avaliar a dinâmica 

do fluxo hídrico do aquífero presente na região em estudo, do qual obteve resultados 

referente a entrada e saída de água do sistema além de informações importantes no 

tocante ao comportamento do sistema hídrico subterrâneo e superficial. Neste 

estudo foi utilizado o Método das Diferenças Finitas (MDF) para resolver a equação 

que rege a variação da carga hidráulica no sistema aquífero estudado. Como 

ferramenta de modelagem, Dias (2011) utilizou o software WHI Visual MODLFOW 

versão 2.7.1, que simulou o sistema em estado estacionário. O modelo foi 

estabelecido a partir das estruturas geográficas, geomorfológicas e hidrogeológicas 

da área de estudo, que definiram as condições de contorno e iniciais para efeito do 

cálculo numérico. A partir dos resultados gerados pela simulação numérica, o autor 

pode verificar que o fluxo hídrico subterrâneo se dá do maior potencial hidráulico no 
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platô para menor potencial hidráulico nos Rios Tapajós e Amazonas com 

velocidades máximas superiores a 2 m/dia para o aquífero livre e, 19,30 e 6,12 

cm/dia para os aquíferos semiconfinados subjacentes. Identificou também que na 

simulação numérica o resultado do balanço total de massa de água satisfez a 

equação tridimensional para o comportamento da carga hidráulica em regime 

estacionário, em que a diferença entre os volumes de entrada e saída do sistema 

foram mínimos, e desta forma esse resultado mostrou que o modelo é válido e 

indispensável como ferramenta no gerenciamento da parte superficial do sistema 

aquífero da Formação Alter do Chão onde está situada a cidade de Santarém. DIAS 

destaca também que a simulação final mostra a alta vulnerabilidade do aquífero 

livre, pois apresentam baixa resistência ao fluxo, devido aos altos valores da 

condutividade nesse sistema, aonde velocidade máxima do fluxo através do 

substrato chega a 2,15 m/dia; desta forma, menciona a necessidade de uma política 

de proteção ambiental principalmente para as bacias dos igarapés, pois dependendo 

da situação a poluição dos aquíferos ou do igarapé poderá afetar a qualidade da 

água captada pelos poços presentes nessas áreas. Este trabalho serviu de base 

para o estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu utilizando o aplicativo 

MODFLOW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo está localizada dentro da bacia hidrográfica do Rio Pirangi, 

o que corresponde a Bacia 09 (nove) do Sistema Hidrográfico do Estado do Rio 

Grande do Norte, localizada no Litoral Leste e situada entre a bacia do Rio Trairi, ao 

Sul, e a bacia do Rio Potengi, ao Norte, desenvolvendo-se de Oeste para Leste, 

abrangendo o município de Parnamirim e com foz no oceano Atlântico.  

Dentro da bacia hidrográfica do Rio Pirangi podem ser identificadas três sub-

bacias. A primeira delas corresponde à bacia do Rio Pitimbu, a segunda é 

representada pela bacia do Rio Taborda e a última compreende a bacia formada 

pela extensão do Rio Pium. A bacia do Rio Pitimbu pode ser visualizada conforme a 

Figura 3.  

A Bacia do Rio Pitimbu localiza-se, entre os paralelos 5050’00’’ e 5057’53’’ de 

latitude sul e os meridianos 35011’08’’ e 35023’19’’ de longitude oeste de Greenwich. 

Tem seu território abrangendo áreas dos municípios de Natal, Macaíba e 

Parnamirim, que fazem parte da Região Metropolitana. O município de Natal ocupa 

12,66 km2 (aproximadamente 10%) da Bacia do Rio Pitimbu; Macaíba e Parnamirim, 

ocupam 54,46 km2 (43%) e 59,53 km2 (47%), respectivamente, drenando uma área 

total de 126,65 km2. A extensão do Rio Pitimbu é de 33 km, nasce no município de 

Macaíba, especificamente na comunidade de Lagoa Seca, sendo os 2 km iniciais 

não perenes; deságua na Lagoa do Jiquí, no município de Parnamirim.  
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              FIGURA 3 - Sistema hidrográfico do Estado do Rio Grande do Norte - Divisão de Bacias Hidrográficas 

 

               Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos (2005).
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4.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

A estratigrafia da Grande Natal é constituída por rochas cristalinas aluviais do 

embasamento pré-cambriano, arenitos calcíferos e calcários mesozoicos não 

aflorantes, sobrepostos por sedimentos areno-argilosos tércio-quaternários 

atribuídos à Formação Barreiras e quaternários à Formação Potengi, arenitos praiais 

holocênicos nos litorais, areias de dunas sub-recentes e recentes, areias de praias, 

aluviões recentes e sedimentos indiscriminados de mangues depositados nos 

estuários. (NUNES e MOREIRA, 1996; SOUZA, 1998 apud BORGES, 2002).  

A geologia da área da BHRP compreendem três formações geológicas 

principais: Barreiras, Depósitos eólicos e Aluviões, apresentando uma estratigrafia, 

da base para o topo, constituída por rochas pré-cambrianas do embasamento 

cristalino, sobrepostos por sedimentos areníticos e calcários com idade geológica 

Mesozoica e período Cretáceo, seguido da formação Barreiras, Dunas e sedimentos 

aluviais. (SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2006).  

A Formação Barreiras repousa sobre embasamento cristalino pré-cambriano 

ou sobre depósitos cretáceos, sendo compostos por sedimentos arenosos 

variegados com fácies argilosas e linhas de seixos arredondados que evidenciam a 

atuação erosiva pretérita. Sobrepostos à Formação Barreiras encontram-se 

sedimentos arenosos, com pouca argila, friáveis, permeáveis e espessos, de 

coloração amarelo avermelhada. (BORGES, 2002). 

Dunas fixas acompanhando o Graben Parnamirim na direção noroeste-

sudeste, localizadas à margem esquerda do Rio Pitimbu e os Tabuleiros Costeiros, 

encontrados de forma predominante nos municípios de Macaíba e Parnamirim 

caracterizam as unidades morfológicas da BHRP (Figura 4). Sobrepostas aos 

tabuleiros e às planícies fluvio-marinhas quaternárias na faixa litorânea se 

encontram as dunas fixas apresentando diferentes colorações. À medida que se 

aproxima do litoral, a coloração das dunas varia de creme a vermelho. São as dunas 

mais altas, onde nelas está parcialmente fixada uma vegetação do tipo restinga. 

(BORGES, 2002). 

Segundo Costa e Salim (1972) apud Borges (2002), após análise da BHRP 

foram identificados dois domínios geoambientais com características individuais 

distintas: domínio das planícies sedimentares; e domínio litorâneo–eólico.  
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                 FIGURA 4 - Mapa geológico da bacia do Rio Pitimbu. 

 

                 FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos - SERHID,2006 apud SENA, 2008. 
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     FIGURA 5 - Mapa e seção geológica da região sul de Natal à região oriental da bacia do Rio Pitimbu. 

 

     Fonte: Costa e Salim, 1972 apud Borges, 2002.  



33 

 

4.2 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

 

Estudo realizado por Melo (1995) mostrou que os sedimentos tercio quaternários 

formam um sistema hidráulico único denominado sistema aquífero Dunas / Barreiras. 

Esse sistema comporta-se, no geral, como livre, porém, localmente, pode desenvolver 

condições de semiconfinamento.  

De acordo com Melo (1998), a espessura dos sedimentos Dunas/Barreiras pode 

atingir 90,0 m, com espessura saturada efetiva média de cerca de 40 m. Os parâmetros 

hidrodinâmicos obtidos para o sistema na porção sul de Natal são: condutividade 

hidráulica variando de 8,5 x 10
-5 a 3,1 x 10

-4 m/s; transmissividade de 3,1 x 10
-3 a 1,2 x 

10
-2 m²/s e porosidade específica de 10%. 

 

4.2.1 Potenciometria do aquífero 

 

O Rio Pitimbu está inserido no aquífero Dunas/Barreiras que forma, no conjunto, 

um sistema hidráulico único, onde não ocorrem separações entre eles. As dunas 

localizam-se na parte superior, comportando-se como elemento de transferência no 

qual as águas se infiltram em direção às camadas mais inferiores do Barreiras. O 

mesmo, geralmente, comporta-se como livre, podendo apresentar regiões de 

semiconfinamento e ocorrendo variações sazonais no nível potenciométrico.  

Melo (1995) relata que o fluxo subterrâneo em direção ao Rio Pitimbu tem 

gradiente médio da ordem de 0,66% tendo uma frente de escoamento de 10 km em 

direção ao Rio, sendo estimada uma descarga de frente de escoamento da ordem de 

23,5 x 106 m³ / ano (Figura 6). 

De acordo com Lucena (2004), a zona principal de recarga do aquífero, 

localizada nas proximidades da bacia do Rio Pitimbu, é a região na altura da cidade de 

Parnamirim. A grande zona de descarga abrange o “binômio” Rio Pitimbu – 

Taborda/Pirangi, incluindo aí a lagoa do Jiquí e a região do Baixo Pitimbu.  

 

 



34 

 

    FIGURA 6 - Mapa potenciométrico do aquífero Dunas / Barreiras na região leste da Bacia do Rio  

                      Pirangi 

 

    Fonte: Adaptado de Lucena et al. (2004). 
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4.2.2 Aspectos climáticos 

 

A área da BHRP, segundo a classificação de Köppen apresenta clima tropical 

chuvoso com verão seco e a estação chuvosa avança para o outono. Conforme estudo 

apresentado pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), a precipitação média 

anual é de 1360 mm e, a evaporação em torno de 1600 mm/ano. 

A concentração das chuvas ocorre no primeiro semestre do ano, variando em 

anos alternados de sua totalidade. Nos meses de fevereiro a julho, a precipitação se dá 

com maior intensidade, cerca de 80% da precipitação anual (SERHID, 2006). A bacia 

apresenta nos totais anuais de precipitação, maiores valores na sua porção Leste, com 

redução ao afastar-se do litoral em direção Oeste. Com precipitação em media abaixo 

de 40 mm, os meses mais secos são: outubro, novembro e dezembro. Assim, os 

períodos úmido e seco estão entre os meses de Março e Julho, Agosto e Fevereiro 

respectivamente. (FUNPEC, 1998 apud SENA, 2008). 

Ao longo do ano a umidade relativa é alta em razão da proximidade do mar e dos 

ventos carregados de vapor d´água do oceano, que sopram constantemente em 

direção ao continente (SILVA, 1996). A BHRP exibe uma pequena amplitude térmica 

em relação às médias mensais ao longo do ano. Silva (1996) relata que essa pequena 

amplitude é consequência da baixa latitude, da proximidade do mar e da baixa altitude. 

 

    QUADRO 1.-  Caracterização das variáveis climáticas da Bacia do Rio Pitimbu.  

Pluviosidade média anual 1.380 mm 

Temperatura do ar: 
 - Média das Máximas 32,7ºC 

- Média das Mínimas 21,8ºC 

- Média anual 25,4ºC 

- Máxima absoluta 34,1ºC 

- Mínima absoluta 16,3ºC 

Umidade relativa média anual 79,30% 

Evaporação total anual 1.553,5mm 

Insolação total anual 2.677,2 h 

Pressão atmosférica 1.004,8 hPa 

Velocidade média anual dos ventos 4,9 m/s 

                   Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos - SERHID 2006.  
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4.2.3 Uso e ocupação do solo 

 

A água resultante de drenagem urbana interage com a superfície terrestre, 

carreando e assimilando diversos constituintes provenientes da deposição atmosférica 

e a disposição de resíduos provenientes das mais variadas atividades humanas. 

Enquanto a água subterrânea pode ser contaminada pela disposição inadequada de 

efluentes líquidos e sólidos no solo, esta se conecta com as águas superficiais, 

contaminando-as. (SENA, 2008) 

A BHRP, ao longo do tempo, tem sofrido intenso processo de transformação no 

uso e ocupação do solo, entre outros aspectos, principalmente em virtude do 

crescimento urbano na região. A área agrícola da bacia vem diminuindo 

significativamente ao longo dos anos. A agricultura era a principal ocupação da BHRP 

em 1979, respondendo por cerca de 35,7% da área da bacia. Em 1988 a área agrícola 

foi reduzida em 1.195ha, passando a ocupar apenas uma área correspondente a 26,4% 

(COSTA 1995, apud SENA, 2008). Simultaneamente a este fato, o desmatamento, os 

sítios urbanos, os loteamentos e ocupação do solo por zonas urbanas expandiram-se 

significativamente.  

Com base no número populacional de residentes em cada município dentro da 

bacia no ano de 2005, a SERHID (2006) fez uma projeção do crescimento demográfico 

para diversos anos até o ano de 2025 (Quadro 2), assim como da densidade 

demográfica, conforme mostra o Quadro 3. A Figura 7 mostra o mapa de uso e 

ocupação do solo para a BHRP. 

 
QUADRO 2 - Resumo da população residente na Área da Bacia para situação atual e projeção para o  
                      ano 2025            

Município 
População (hab.) 

% 
2005 2010 2015 2020 2025 

Macaíba 8.594 9.851 11.054 12.405 13.703 4,10 

Natal 54.362 57.972 61.969 65.603 68.121 20,38 

Parnamirim 97.691 130.425 164.409 207.248 252.512 75,53 

Total 160.647 198.248 237.432 285.256 334.336 100,00 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos - SERHID (2006).  
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QUADRO 3 - Densidade demográfica por município integrante da Bacia do Rio Pitimbu.  

Município 
Bacia do Rio Pitimbu (2005) 

População (hab.) Área (Km2) Densidade (hab./km2) 

Macaíba 8.594 54,46 157,8 

Natal 54.362 12,66 4.294,0 

Parnamirim 97.691 59,53 1.641,0 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos – SERHID (2006).  
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            FIGURA 7 - Mapa de uso e ocupação da bacia do Rio Pitimbu/RN.  

 

               Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos – SERHID (2006) apud Sena (2008).
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 MODELAGEM DO SISTEMA HÍDRICO SUBTERRÂNEO 

 

5.1.1 Modelo conceitual 

 

5.1.1.2 Tratamento e organização dos dados 

 

A primeira etapa para a construção do modelo matemático de fluxo hídrico 

subterrâneo constitui-se na preparação e organização dos dados, esses que 

representam as características hidrográficas, hidrológicas, geológicas, geomorfológicas 

e hidrogeológicas da área de estudo, no caso a BHRP. Desta forma, e sabendo-se que 

o modelo a ser construído é de natureza preliminar, os parâmetros a serem trabalhados 

e inseridos no programa Visual MODFLOW podem ser divididos em duas categorias: 

parâmetros de condição de contorno como a delimitação da área da BHRP e a carga 

hidráulica do Rio Pitimbu; e parâmetros referentes às características geológicas, 

hidrogeológicas e físicas da Bacia, como a topografia da área de estudo; espessura e 

composição das camadas de solo, precipitação media anual, volume de água infiltrada 

no solo por fossas e sumidouros localizados na área de estudo, e os parâmetros 

hidrogeológicos (condutividade hidráulica, coeficiente de armazenamento especifico, 

produção especifica, porosidade efetiva e porosidade total).  

No modelo em estudo foi considerado para a modelagem de fluxo hídrico 

subterrâneo apenas as áreas dentro da BHRP; e nas áreas fora da delimitação da bacia 

foi atribuído fluxo hídrico igual a zero. Assim, a primeira condição de contorno do 

modelo é a delimitação da bacia pelos divisores topográficos de água. A Figura 8 

apresenta a delimitação da bacia hidrográfica.  

A segunda condição de contorno do modelo é a carga hidráulica do Rio Pitimbu. 

Como não havia dados disponíveis referentes ao nível da água do respectivo Rio ao 

longo de seu percurso, os vértices das linhas que representam seu contorno foram 

interpolados com a topografia da área de estudo, a fim de gerar valores que no modelo 

numérico representariam o nível da água em seu sistema de drenagem. Devido à 
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grande densidade de pontos gerados no curso do Rio, em relação à dimensão e 

quantidade das células no modelo numérico, foram selecionados apenas 21 pontos 

para representar o nível da água ao longo do Rio Pitimbu (Figura 9). Entre valores 

máximos e mínimos das cotas, começando da nascente do Rio e terminando em sua 

descarga: a cota do primeiro ponto com a cota do segundo ponto, depois a cota do 

segundo ponto com a cota do terceiro ponto, e assim por diante, foram inseridas linhas 

que por interpolação linear no Visual MODFLOW geraram para cada célula pertencente 

ao contorno do Rio um valor de carga hidráulica. Desse modo, no modelo de fluxo 

hídrico subterrâneo, o Rio Pitimbu assumiu a condição com carga hidráulica 

especificada.  
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       FIGURA 8 - Delimitação da BHRP sobre imagem de satélite  

  

      Fonte: Google Earth™.  
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           FIGURA 9 - Mapa da BHRP com a indicação do valor e localização das cargas hidráulicas inseridas no Visual MODFLOW 
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a) Base topográfica do modelo 

A topografia da área de estudo utilizada no modelo foi retirada da base 

cartográfica da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 

Monitoramento por Satélite. Através do projeto SRTM (em inglês, Shuttle Radar 

Topography Mission), uma parceria das agências espaciais dos Estados Unidos (NASA 

e NIMA), Alemanha (DLR) e Itália (ASI), foram obtidas imagens do planeta Terra vistas 

do espaço com detalhes de relevo e topografia a partir de sensores a bordo do ônibus 

espacial Endeavour, (MIRANDA, 2005).  

Pesquisadores da EMBRAPA Monitoramento por Satélite obtiveram os dados 

brutos do SRTM e realizaram um trabalho de correção e padronização, com a finalidade 

de remover algumas falhas presentes nas imagens. Desta forma, a EMBRAPA fornece 

uma série de mapas planialtimétricos formados por pontos (pixels), com suas 

respectivas cotas topográficas, que abrangem todo o território brasileiro, (MIRANDA, 

2005). 

Para o presente estudo foi utilizada apenas a base cartográfica da área na qual 

está inserida a BHRP, visto que no modelo em estudo não serão consideradas 

interferências provenientes de locais que estejam fora do entorno da respectiva bacia 

hidrográfica. Na formação do mapa planialtimétrico, optou-se por um mapa com 

espaçamento de 5,0 metros entre os pontos cotados. Os dados foram trabalhados no 

software de geoprocessamento TerraView, versão 4.2.0, e convertidos do DATUM 

WGS84 para o DATUM SAD1969, com a finalidade de compatibilizar o mapa 

planialtimétrico em questão, com os mapas de delimitação da BHRP obtido a partir da 

base cartográfica de SERHID (2005) que também se encontram em SAD 1969.  

O programa Visual MODFLOW aceita a introdução dos dados topográficos no 

formato **. XYZ em que são especificadas as coordenadas em UTM e as respectivas 

cotas altimétricas dos pontos cotados. Desta forma, o mapa planialtimétrico foi 

exportado do software TerraView 4.2.0 para o programa MScad LT , e deste foi possível 

a transferência dos dados dos pontos cotados para a forma de planilha no formato de 

texto *.txt, apresentando as coordenadas e a altimetria dos respectivos pontos, como 

mostra o Quadro 4. 

http://srtm.usgs.gov/
http://srtm.usgs.gov/
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 FIGURA 10 - Figura isométrica do mapa planialtimétrico da BHRP trabalhada no aplicativo MATLAB 2011.b. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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QUADRO 4 - Coordenadas e cotas topográficas de alguns pontos cotados pertencentes ao mapa 
planialtimétrico da BHRP. 

ORDEM dos Pontos 
Cotados 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS em UTM 
COTA 

ALTIMÉTRICA 

X (m) Y(m) Z (m) 

0 232756,2431 9355290,0545 47 

1 232848,5772 9355290,4495 47 

2 232664,3036 9355197,4604 55 

3 232756,6376 9355197,8556 56 

4 232848,9717 9355198,2507 54 

5 232941,3056 9355198,6457 52 

6 233033,6395 9355199,0405 50 

7 233125,9734 9355199,4352 45 

.                                      

.                     
 . 

.                                      

.                     
 . 

.                                      

.                     
 . 

.                                      

.                     
 . 

65534 256643,2705 9338517,5261 26 

Fonte: MIRANDA (2005).  

 

b) Caracterização do perfil geológico do modelo 

A configuração geológica da área de estudo é de grande importância para a 

construção de um modelo de fluxo hídrico subterrâneo, visto que a partir desta serão 

adotados os parâmetros hidrogeológicos que influenciarão diretamente na dinâmica de 

fluxo de água no aquífero presente na bacia. A quantidade, espessura e composição 

geológica de cada camada de solo dentro da área de estudo devem ser consideradas 

no modelo matemático. Há dificuldades em se obter com exatidão esses parâmetros, 

ainda mais para áreas de grande porte, como a BHRP. Para uma análise mais criteriosa 

da geologia da bacia seria necessária a instalação de piezômetros distribuídos 

uniformemente, e por meio destes coletar amostras do solo em profundidades variadas, 

determinar o nível freático e assim caracterizar o perfil geológico da área. As sondagens 

geoelétricas seriam também uma ferramenta importante para a obtenção de resultados 

satisfatórios no tocante ao estudo das características geológicas da BHRP. 
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Para a construção das camadas de solo do modelo de fluxo hídrico subterrâneo 

proposto, foram analisados os perfis litológicos de 19 poços, todos de propriedade da 

Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, a partir dos quais, 

foi possível verificar a quantidade de camadas e suas características geológicas. A 

Figura 12 apresenta dois dos 19 poços escolhidos para o estudo.   

A CAERN possui hoje, entre ativos e inativos, 65 poços presentes na BHRP. Na 

escolha dos poços que seriam utilizados para o estudo de caracterização geológica da 

bacia, no caso os 19 mencionados anteriormente, levou-se em consideração: a 

localização espacial, com a finalidade de obter dados de varias regiões dentro da bacia; 

a profundidade, buscando sempre os poços de maior profundidade que garantiriam o 

reconhecimento de camadas de solo mais profundas; e a complexidade litológica da 

área na qual um determinado poço está localizado, dando preferência para aqueles que 

apresentaram, em seu perfil litológico, uma maior variação de tipos de solo. Entretanto, 

já na avaliação do balanço de massa no sistema foram consideradas as vazões de 

explotação de todos os poços ativos entre os 65 de propriedade da CAERN.  
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          FIGURA 11 - Localização dos poços da CAERN presentes na BHRP. 

 

        Fonte: Autoria própria. 
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        FIGURA 12 - a) Perfil litológico do poço PT 19 Macaíba; b) Perfil litológico do poço PT – 19 Nova Parnamirim. 

a)  

 

b)  

 

       Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, 2008.  
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Como mencionado anteriormente, para a construção de um modelo de fluxo 

subterrâneo com características e resultados o mais próximo possível das condições 

naturais da área de estudo, seria necessário uma analise criteriosa das características 

geológicas da bacia hidrográfica, para que todas as camadas de solo fossem fielmente 

inseridas no modelo matemático, assim como suas características hidrogeológicas. 

Entretanto, como o modelo de fluxo hídrico subterrâneo proposto neste estudo é de 

natureza preliminar, foram realizadas adaptações e interpolações dos dados coletados 

para a construção do respectivo modelo. 

A primeira adaptação importante dos dados foi o agrupamento das camadas de 

solo da bacia em dois grupos distintos. Cada grupo será formado por camadas de solo 

com características geológicas semelhantes e, desta forma, o modelo em estudo será 

composto por apenas duas camadas. Os dados referentes à geologia da área de 

estudo foram trabalhados e adaptados para o modelo proposto, verificando-se 

primeiramente, a quantidade de camadas de solo existentes e suas respectivas 

características geológicas. Em seguida, as camadas de solo foram agrupadas em dois 

grupos da seguinte forma: as camadas mais próximas à superfície, que apresentam 

solos arenosos, juntamente com as lentes de argila, formaram o primeiro grupo de 

camadas para o qual foi atribuído o nome de grupo “Dunas”, em referência à formação 

geológica Dunas presente na área de estudo; o segundo grupo foi composto por todas 

as camadas de solo compreendidas entre a base da primeira camada, grupo (Dunas), e 

a menor cota do perfil litológico do poço mais profundo entre os analisados, e recebeu o 

nome de grupo “Barreiras”, em referência à formação geológica Barreiras.  

No modelo preliminar, as lentes de argila geradas pela pequena quantidade de 

poços disponíveis na área de interesse, não foram consideradas como uma camada na 

interpretação litológica devido a sua descontinuidade ao longo da área de estudo. 

Todavia, as características das lentes de argila foram representadas pelo parâmetro 

Condutividade Hidráulica (K) que definiram diferentes zonas de fluxo para o modelo em 

estudo, conforme descrito em subitem sobre os parâmetros hidrogeológicos. 

Após a separação das camadas, foi obtida a espessura das mesmas para cada 

perfil litológico dos poços, como apresentado no Quadro 5. Verifica-se que, de acordo 

com a localização dos poços, os perfis litológicos dos mesmos mostram que as 
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camadas de solo variam em espessura e profundida. Como não há dados suficientes 

para uma caracterização mais precisa das dimensões das camadas de solo ao longo de 

toda a BHRP, foi realizada a interpolação das cotas de base das camadas para gerar a 

configuração das mesmas para todos os locais da área de estudo. O programa Visual 

MODFLOW possui a capacidade de interpolar os dados referentes à cota da base de 

cada camada, sendo necessário apenas introduzi-las no programa em suas respectivas 

coordenadas geográficas. A Figura 13.b apresenta o perfil de uma seção feita no 

modelo, em que se verifica a presença das duas camadas mencionadas e a variação 

da espessura e profundidade das mesmas.  

 

QUADRO 5 - Profundidade e espessura dos grupos de camada geológica de cada poço estudado.  

POÇO 
CÓDIGO 
CAERN 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ESPESSURA (m) 

Primeira Camada 
(Dunas) 

Segunda camada 
(Barreiras) 

d3 Pt - 03 53,3 10 43 
d8 Pt - 09 47,1 14 33 

d17 Pt - 19 59,25 29 30 

d20 Pt - 06 79 30 49 
d22 Pt - 12 56 7 49 
d23 Pt - 14 67 28 39 
d31 Pt - 24 80 33 47 
d35 Pt - 33 48 24 24 
d36 Pt - 37 46,72 17 30 
d42 P - 63 64 33 31 
d48 P - 05 76,26 31 45 
d55 P - 07 49,2 18 31 
d56 P - 06 94 50 44 
d58 Pt - 10 78,17 30 48 
d59 Pt - 13 77,5 36 42 
d61 Pt - 16 80 26 54 
d62 Pt - 17 78 44 34 
d63 Pt - 19 76 39 37 
d66 --- 63 30 33 

Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, 2008.  
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Nota-se na Figura 13.b que a cota da base da segunda camada, camada 

Barreiras, é constante com valor de (– 42,0) metros. Esta foi mais uma das adaptações 

necessária feitas no modelo proposto devido à falta de estudo do perfil litológico de toda 

a área da Bacia que fornecesse dados a respeito da variação altimétrica do topo da 

camada impermeável. Assim, a cota de base do poço mais profundo entre os 

estudados (poço Pt 16; profundidade: 80 metros) foi adotada como a cota de base da 

segunda camada para toda a área do modelo matemático.  

 

          FIGURA 13 - a) BHRP para o modelo matemático; b) Perfil litológico de uma secção do modelo 
preliminar de fluxo subterrâneo. 
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    Fonte: Autoria própria.   
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b) Parâmetros Hidrogeológicos 

 

As variáveis hidrogeológicas inseridas no modelo preliminar foram obtidas 

através da consulta de dados contidos nos relatórios dos 65 poços da CAERN, dados 

de estudos de Feitosa e Filho (1997), e dados de estudo de Righetto e Rocha (2005). 

Após a análise dos relatórios dos poços, constatou-se que em apenas 30 existiam 

informações sobre testes de produção de vazão e testes de aquífero para determinar os 

valores das variáveis hidrogeológicas; desta forma, somente estes poços foram 

utilizados para a obtenção dos respectivos dados para posterior inserção no modelo. 

Para os 30 poços, os relatórios forneciam valores do parâmetro de 

transmissividade hidráulica (T); entretanto, apenas 09 poços (poços d1, d4, d5, d6, d44, 

d45, d46, d47 e d48) continham em seus relatórios os valores calculados para o 

coeficiente de armazenamento (S), e em apenas 04 poços (d1, d4, d5, d6) as variáveis 

necessárias para estimar o valor da produção específica (Sy), utilizadas segundo as 

expressões abaixo, de acordo com Delluer, 1999. Os valores obtidos de coeficiente de 

armazenamento (S) e de produção específica (Sy) podem ser observados no Quadro 6.  

 

                                         (09) 

Sendo: 

                                               (10) 

Em que: fs - função de rebaixamento do poço 
b - comprimento do poço (m) 
d - comprimento do filtro (m) 
Ko - coeficente da função de Bessel 
r - Raio de influência ou de ação; limite de rebaixamento (m).   
B - coeficiente de drenança (m) 
Ko * (r/B) = α - valor apresentado em 04 relatórios de poços da CAERN 

 

O Termo “k0(r/B) “ é a função modificada de Bessel de segunda espécie e ordem 

zero. É proveniente da dedução da equação de Hantush (1956) apud Feitosa e Filho 

(1997) para obtenção dos parâmetros do teste de bombeamento em aquífero 

semiconfinado. Os valores da função de Bessel encontram-se tabelados em Feitosa e 

Filho (1997). 
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QUADRO 6 - Tabela geral de parâmetros hidrogeológicos a serem carregados no modelo de fluxo hídrico subterrâneo. 

Código 
Adotado 

Código 
CAERN 

H (m) h (m) K (m/s) T (m
2
/s) K* (m/s) S Ss (m

-1
) Sy b (m) d (m) α CAPTAÇÃO CONDIÇÃO 

d1 Pt 01 35,34 
  

4,50E-03 1,27E-04 1,11E-03 3,13E-05 0,0114 52,00 14,50 0,620 Macaíba Livre 

d2 Pt 02 29,67 
  

5,11E-03 1,72E-04 
    

9,51 
 

Macaíba Livre 

d3 Pt 03 34,51 
  

6,06E-03 1,76E-04 
    

10,60 
 

Macaíba Livre 

d4 Pt 05 38,09 
  

4,07E-03 1,07E-04 1,39E-03 3,64E-05 0,0374 52,00 10,00 0,908 Macaíba Livre 

d5 Pt 06 35,06 
  

8,51E-03 2,43E-04 1,13E-03 3,21E-05 0,0097 49,70 7,28 0,650 Macaíba Livre 

d6 Pt 07 33,65 
  

1,31E-02 3,90E-04 2,41E-04 7,16E-06 0,0011 47,23 8,40 0,433 Macaíba Livre 

d7 Pt 08 36,93 
  

9,54E-03 2,58E-04 
    

11,22 
 

Macaíba Livre 

d8 Pt 09 33,57 
  

1,74E-02 5,20E-04 
    

9,54 
 

Macaíba Livre 

d9 Pt 10 31,49 
  

1,27E-02 4,02E-04 
    

6,36 
 

Macaíba Livre 

d10 Pt 11 29,31 
  

1,03E-02 3,50E-04 
    

14,68 
 

Macaíba Livre 

d20 Pt 06 31,12 49,00 
 

3,13E-05 6,38E-07 
    

16,00 
 

Parnamirim SC 

d22 Pt 12 30,79 21,00 
 

2,60E-04 1,24E-05 
    

13,64 
 

Parnamirim SC 

d23 Pt 14 31,15 23,00 
 

1,23E-04 5,35E-06 
    

18,83 
 

Parnamirim SC 

d31 Pt 24 21,33 47,00 
 

1,30E-03 2,77E-05 
    

22,40 
 

Parnamirim SC 

d35 Pt 33 41,98 
  

2,52E-04 6,00E-06 
    

12,00 
 

Parnamirim SC 

d36 Pt 37 31,16 
  

4,90E-04 1,57E-05 
    

8,32 
 

Parnamirim SC 

d42 P63 15,05 24,00 
 

3,21E-04 1,34E-05 
    

14,00 
 

Parnamirim SC 

d44 P01 36,24 
 

1,35E-04 
 

3,35E-05 1,00E-03 2,76E-05 
 

80,50 25,60 
 

C. Satelite SC 

d45 P02 27,04 
 

1,84E-04 
 

2,05E-04 1,00E-03 3,70E-05 
 

79,60 25,20 
 

C. Satelite SC 

d46 P03 20,92 
 

1,82E-04 
 

3,96E-04 1,00E-03 4,78E-05 
 

62,15 19,35 
 

C. Satelite SC 

d47 P04 18,56 
 

2,27E-04 
 

2,61E-04 1,00E-03 5,39E-05 
 

78,90 21,40 
 

C. Satelite SC 

d48 P05 17,14 
 

2,70E-04 
 

2,14E-04 1,00E-03 5,83E-05 
 

77,10 22,48 
 

C. Satelite SC 

d55 07-LJI 25,08 35,00 
 

2,03E-04 5,79E-06 
    

20,00 
 

L. Jiquí SC 

d56 P06 16,64 29,72 
 

5,35E-02 1,80E-03 
    

25,72 
 

San Vale SC 

d58 Pt 10 13,71 28,00 
 

1,96E-04 6,98E-06 
    

25,19 
 

N. P SC 

d59 Pt 13 12,73 43,50 
 

3,45E-04 7,92E-06 
    

28,35 
 

N. P SC 

d61 Pt 16 3,62   7,74E-04 2,14E-04     26,00  N. P Livre 

d62 Pt 17 13,24 36,00  3,43E-04 9,54E-06     16,00  N. P SC 

d63 Pt 19 25,39 37,00  2,68E-04 7,26E-06     22,00  N. P SC 

d66 OS-882 56,45   5,67E-05 1,01E-06     22,00  Macaíba Livre 

FONTE: Autoria própria.  
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Em referência ao Quadro 6, “h” é a espessura da camada confinante ou 

semiconfinante (SC); “K” é o valor de condutividade hidráulica já apresentado nos 

relatórios da CAERN para as zonas não saturadas (1ª camada); “T” Valores de 

transmissividade obtidos através da interpretação de dados de teste de bombeamento 

contido no relatório do poço da CAERN; “K*” Valores de condutividade hidráulica 

calculados a partir da transmissividade para as zonas saturadas (2ª camada); “S” 

valores de coeficiente de armazenamento obtidos a partir dos dados contidos nos 

relatórios dos poços da CAERN; “Ss” valor de coeficiente de armazenamento 

especifico; “Sy” valores de produção específica; “b” comprimento do poço; “d” 

comprimento do filtro do poço.  

Para a primeira camada do modelo, foi atribuído o valor de produção especifica 

correspondente ao valor obtido por Righetto e Rocha (2005) quando estudaram a 

capacidade de infiltração da camada geológica não saturada na região sul da cidade de 

Natal, que também possui a formação Dunas como primeira camada geológica. O valor 

obtido no respectivo estudo para a produção especifica do solo foi de 0,015. 

Para a segunda camada do modelo numérico, foi atribuído como produção 

especifica (Sy), o valor correspondente a média dos valores de (Sy) para cada poço em 

que este parâmetro pôde ser obtido, sendo a média igual ao valor de 0,014884, o qual 

foi arredondado para o valor de 0,015. Ao adotarmos este valor para toda a segunda 

camada do modelo, salientamos novamente que se trata de um modelo de fluxo hídrico 

subterrâneo de natureza preliminar, visto que, este dado foi obtido através de apenas 4 

poços dentro da área de estudo e desta forma trata-se de uma estimativa do real valor 

deste parâmetro para as diversas áreas da BHRP. O Quadro 7 apresenta os valores 

adotados de (Sy) para as duas camadas do modelo.  

QUADRO 7 - Valores das variáveis de armazenamento especifico, produção especifica, porosidade  
                     efetiva e porosidade total adotados para as camadas do modelo numérico. 

Variáveis de Estado Camada 01 Camada 02 

Armaz. Específico (Ss) (m-1) 2,67E-05 4,49E-05 

Produção específica (Sy) 0,015 0,015 

Porosidade Efetiva (Por.eff) 32% 10% 

Porosidade Total (Por. Tot) 64% 20% 

Fonte: Autoria própria.  
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No Quadro 6 verifica-se que os poços são classificados em relação às condições 

do aquífero de: semiconfinado ou não confinado (aquífero livre). Esta classificação foi 

realizada com base na presença de lentes de argila encontradas nos perfis dos poços 

da CAERN. A região da área de estudo em que, através da análise do perfil litológicos 

dos poços, foi detectada a existência de lentes de argila, atribuiu-se a ela uma região 

com aquífero semiconfinado. Já para as áreas em que não foram identificadas lentes de 

argila, adotou-se a existência de aquífero livre nestas regiões. Como apresentado no 

Quadro 6, os poços localizados nas regiões em aquífero semiconfinado são: d20, d22, 

d23, d31, d42, d55, d56, d58, d59, d62 e d63. Ainda na mesma tabela, os poços 

localizados em regiões da bacia com aquífero livre são: d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, 

d9, d10, d35, d36, d44, d45, d46, d47, d48, d61 e d66.  

Além do parâmetro de produção especifica (Sy), no Quadro 7 consta também os 

valores das variáveis de coeficiente de armazenamento específico (Ss), porosidade 

total (N) e porosidade efetiva (Ne) adotados para as camadas do modelo preliminar. O 

coeficiente de armazenamento específico (Ss) foi calculado através do resultado da 

razão entre o valor do coeficiente de armazenamento (S) e carga hidráulica em um 

determinado poço. Evidentemente que só foi possível obter o parâmetro de Ss para os 

poços que continham em seus relatórios o valor de S. O Quaro 06 apresenta os valores 

obtidos de coeficiente de armazenamento específico para os poços d1, d4, d5, d6, d44, 

d45, d46, d47 e d48.  

Para a primeira camada, foi atribuído o valor de “Ss” igual a média dos valores 

deste parâmetros para os poços d1, d4, d5 e d6, visto que nos relatórios de teste de 

bombeamento destes mesmo poços foi possível obter o valor de “Ss” para a camada 

não saturada. Já para a segunda camada do modelo em estudo, o valor de “Ss” foi 

obtido realizando-se a média dos valores deste parâmetro dos poços d44, d45, d46, 

d47e d48, visto que os relatórios dos mesmo forneciam dados de “Ss” para as camadas 

saturadas. Entretanto, como no modelo a simulação do fluxo refere-se ao estado 

estacionário, o coeficiente de armazenamento específico “Ss” será eliminado, pois este 

multiplica a derivada temporal da carga hidráulica conforme mostra a Equação 04.  

O valor de 32% de porosidade efetiva para a primeira camada foi obtido com 

base nos dados sugeridos pelo Quadro 8, adaptada de Johnson (1967) apud Feitosa e 
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Filho (1997). Para a segunda camada, o valor de 10% de porosidade efetiva foi adotado 

com base em estudos de Melo (1995), e Righetto e Rocha (2005). Os valores de 

porosidade total foram estimados como sendo o dobro do valor de porosidade efetiva, 

de acordo com valores tabelados em Johnson (1967) apud Delluer (1999). Esses dados 

de armazenamento poderão ser corrigidos através da análise granulométrica da 

amostra de solo coletados com a perfuração de novos poços de observação, de forma 

a otimizar o modelo proposto. 

 

                            QUADRO 8 - Porosidade efetiva para diferentes materiais.  

Argila 0,00 - 0,05 

Argila arenosa 0,03 - 0,12 

Silte 0,03 - 0,19 

Areia fina 0,10 - 0,28 

Areia média 0,15 - 0,32 

Areia grossa 0,20 - 0,35 

Areia com cascalho 0,20 - 0,35 

Cascalho fino 0,21 - 0,35 

Cascalho médio 0,13 - 0,26 
Cascalho grosso 0,12 - 0,26 

                            Fonte: Adaptado de Johnson, 1967 apud Feitosa e Filho, 1997. 

 

Segundo Cleary, 1989 apud Dias, 2011, a condutividade hidráulica “K” pode ser 

encontrada simplesmente dividindo a transmissividade hidráulica pela espessura do 

aquífero em um caso ideal de camadas contínuas onde o aquífero é homogêneo e 

isotrópico. Na modelagem de fluxo hídrico em questão, onde se tem apenas o valor da 

transmissividade, a condutividade hidráulica foi calculada dividindo o valor de 

transmissividade pela espessura da seção filtrante, no caso de poços que captam água 

em aquífero confinado ou semiconfinado (poços d20, d22, d 23, d31, d35, d42, d55, 

d56, d58, d59, d62, d63). Já para os poços que captam água em aquíferos livres 

(poços: d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d36, d61, d66) obtém-se a condutividade 

hidráulica a partir da razão entre o valor de transmissividade e a altura da coluna de 

água no poço. Apenas para os poços d44, d45, d46, d47 e d48, não foi necessário 

calcular a condutividade hidráulica, visto que o valor deste parâmetro hidrogeológico já 

constava em seus relatórios fornecidos pela CAERN, tanto para a camada geológica 
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saturada como para a camada não saturada. Os valores de condutividade hidráulica 

obtidos pelos relatórios dos poços (K) e os calculados para cada um dos poços em 

estudo (K*), são apresentados no Quadro 6. 

Ao analisar os valores de condutividade hidráulica, verificam-se valores 

diferentes para cada poço; assim sendo, foi realizada a divisão da área da bacia em 

setores de condutividade hidráulica, em que a média das condutividades hidráulicas 

dos poços mais próximos seria atribuída a um determinado setor da bacia em que os 

mesmos estão localizados. A Figura 14 apresenta o mapa de condutividade hidráulica 

para a camada não saturada (camada 01), e a Figura 15 apresenta o mapa de 

condutividade hidráulica para a camada saturada do modelo (camada 02).  

 

         FIGURA - 14 - Mapa de condutividade hidráulica para a primeira camada do modelo 
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            Fonte: Autoria própria.   
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Como mostra a Figura 14, a camada 01 foi dividida em 4 zonas de condutividade 

hidráulica. Os valores estimados deste parâmetro para os respectivos setores foram 

obtidos da seguinte forma:  

 Área 01: média aritmética dos valores calculados de condutividade hidráulica (K*) 

dos poços d35 e d66. 

 Área 02: média aritmética dos valores calculados de condutividade hidráulica (K*) 

dos poços d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 e d10.  

 Área 03: média aritmética dos valores de condutividade hidráulica (K) obtidos nos 

relatórios dos poços d44, d45, d46, d47 e d48, para a camada não saturada. 

 Área 04: média aritmética dos valores calculados de condutividade hidráulica (K*) 

dos poços d36 e d61. 

 

     FIGURA 15 - Mapa de condutividade hidráulica para a segunda camada do modelo.  
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     Fonte: Autoria própria.  
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Já a camada 02 do modelo numérico foi subdividida em 06 áreas de 

condutividade hidráulica, que são as Áreas 01, 02, 04, 05, 06 e 07. A obtenção dos 

valores de K para as áreas 01, 02 e 03, deu-se da mesma maneira adotada para a 

primeira camada, visto que nestas zonas não há a presença de camadas confinantes 

e/ou semiconfinantes, assim não haverá grandes variações de condutividade hidráulica 

das camadas do solo nestas regiões com aquífero livre. Já para os setores 05, 06 e 07, 

o valor do parâmetro em questão foi obtido exclusivamente através dos poços que 

explotam água do sistema em condições de semiconfinamento, e seus valores foram 

estimados da seguinte maneira:  

 Área 05: média aritmética dos valores de condutividade hidráulica (K) obtidos nos 

relatórios dos poços d44, d45, d46, d47 e d48, para a camada saturada, e o valor 

calculado de K do poço d56.  

 Área 06: média aritmética dos valores calculados de condutividade hidráulica (K*) 

dos poços d22, d23, d31, d42 e d58.  

 Área 07: média aritmética dos valores calculados de condutividade hidráulica (K*) 

dos poços d20, d55, d59, d62 e d63. 

 

d) Recarga do aquífero 

 

A forma de introdução de água no modelo será através da recarga do aquífero 

por precipitação e por fossas e sumidouros presentes nas zonas urbanas localizadas na 

BHRP. De acordo com Tucci, 1993, o processo de infiltração depende necessariamente 

da água disponível para infiltrar, da natureza do solo, do estado, uso e ocupação da sua 

superfície.  

A BHRP apresenta diversos tipos de uso e ocupação do solo, como mostra a 

Figura 07 apresentada anteriormente. Entretanto para o modelo proposto, a área de 

estudo foi dividida apenas em duas zonas: as sem ocupação urbana (zona 01), e as 

zonas adensáveis (zona 02), como mostra a Figura 16. Assim, para cada zona foram 

adotados valores diferentes de recarga por precipitação, sendo atribuído o valor de 

recarga por fossas e sumidouros apenas à zona 02. Para o traçado das linhas de 
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delimitação das duas zonas, utilizou-se como referência as imagens de satélite do 

Google Earth™ (2010).  

  

   FIGURA 16 - Mapa de uso e ocupação do solo da BHRP para o modelo de fluxo hídrico subterrâneo. 
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   Fonte: Autoria Própria.  

 

Os dados de capacidade de infiltração no solo utilizados no modelo em questão 

(Quadro 9) foram retirados de Righetto e Rocha (2005), que realizaram um estudo do 

balanço hídrico em uma área de 90 Km², abrangendo o Sul de Natal e o norte da 

BHRP. Como resultado foi estimado para as zonas não ocupadas o valor de 

166,67mm/ano como recarga do aquífero por precipitação pluviométrica. Já para as 

zonas ocupadas pela urbanização, a recarga correspondeu à contribuição por fossas e 

sumidouros acrescida de 10% do valor da recarga por precipitação para as regiões não 

ocupadas, estimando-se um valor de 600,56 mm/ano.  
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              QUADRO 9 - Valores de recarga estimados para a região sul de Natal. 

Determinação da Recarga por Precipitação 

Descrição da variável Sigla Valor Unidade 

Volume de recarga por precipitação Rp 1.50E+07 m³/ano 

Área Total da Região Estudada A 90000000 m² 

Recarga em m³/ano.m² Rp' 1.67E-01 m³/ano.m² 

Recarga em mm/ano Rmm 1.67E+02 mm/ano 

Recarga para zonas ocupadas Rzo 1.67E+01 mm/ano 

Determinação da Recarga por Fossas e Sumidouros 

Descrição da variável Sigla Valor Unidade 

Volume de recarga por fossas e 
sumidouros 

Rf 4.70E+07 m³/ano 

Fator de aumento de vazão devido ao 
crescimento populacional 

fc 15%   

Volume corrigido de recarga Rf corr 5.41E+07 m³/ano 

Área Total da Região Estudada A 90000000 m² 

Recarga em m³/ano.m² Rp' 6.01E-01 m³/ano.m² 

Recarga em mm/ano Rmm 6.01E+02 mm/ano 

Fonte: Righetto e Rocha, 2005.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a concepção do modelo conceitual, realizou-se a inserção dos dados no 

aplicativo Visual MODFLOW, dando origem a um modelo de fluxo subterrâneo para a 

BHRP. O modelo foi discretizado em 152 linhas e 258 colunas (Figura 17), gerando 

células com dimensões de 100m x 100m e 2 camadas, cujos limites de superfície 

(topografia) e subsuperfície (base do modelo) variam entre 120m e -42m, 

respectivamente. Foram atribuídas 07 (sete) zonas de condutividades hidráulicas 

conforme mostram as Figuras 15 e 16.   

 

FIGURA 17 - Malha de diferenças finitas aplicadas ao modelo conceitual no Visual MODLOW. 

 

Fonte: Autoria própria.   

 

A correção entre dados calculados e observados referentes à carga hidráulica 

dos poços que captam água dentro da BHRP não foi possível. Isso porque os valores 

dos níveis estáticos descritos nos relatórios dos poços da CAERN foram medidos em 

intervalos de tempo muito longo. Alguns relatórios são antigos sendo que uns mostram 
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valores de níveis estáticos medidos em períodos onde ocorre a elevação do lençol 

freático e, outros no período em que ocorre o rebaixamento natural, tornando-se 

inviável a utilização da carga hidráulica dos poços para a calibração do modelo.  

Conforme o modelo conceitual, foi adotada a condição de contorno com carga 

hidráulica especificada para identificar o nível da água do Rio Pitimbu (Figura 18) cuja 

superfície potenciométrica varia de acordo com a topografia de seu curso. 

 

FIGURA 18 - Mapa em planta das condições de contorno no Visual MODLFOW. Detalhe em vermelho:  
                    contorno do Rio Pitimbu com carga hidráulica especificada. Região em ocre: contorno de   
                    fluxo nulo. 

 

Fonte: Autoria própria.   

 

A recarga natural e a recarga por fossas e sumidouros foram utilizadas como 

variáveis de análise de sensibilidade do modelo, isto é, para verificar na simulação em 

estado estacionário como se comporta o lençol freático, considerando-se variações das 

recargas em 10% para mais e para menos, assim como para verificar o comportamento 

hidrodinâmico quando se retira a recarga por fossas e sumidouros, no caso da 

implantação do esgotamento sanitário, e na hipótese de isenção de recarga por fossas 

e sumidouro juntamente com a isenção da explotação dos poços, simulando um cenário 
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com características naturais da região onde será considerado como recarga apenas as 

águas provenientes da precipitação. Para isso, o modelo foi divido em duas zonas: 

ocupadas e não ocupadas (Figura 16). Com a delimitação destas zonas foi possível 

calcular o balanço de descarga de água para o sistema modelado através do aplicativo 

Zone Budget acoplado ao Visual MODFLOW. 

Devido à ausência de informação do nível potenciométrico nos contornos da 

BHRP, no modelo numérico proposto, a carga hidráulica do Rio Pitimbu foi utilizada 

como contorno de carga dominante, resultando em áreas com células secas na primeira 

camada, em áreas da parte oeste, norte e sul do modelo. 

Para este modelo a utilização do aplicativo de saturação de células secas 

acoplado ao MODFLOW (Rewetting) não seria conveniente, pois se estaria atribuindo 

valores de carga hidráulica que a oeste teriam o mesmo valor da topografia, o que não 

ocorre na realidade, exceto na área de drenagem do Rio Pitimbu. 

 

6.1 SIMULAÇÕES 

 

Com a condição de contorno com carga hidráulica especificada atribuída ao Rio 

Pitimbu, a inserção dos poços de explotação e atribuição dos parâmetros 

hidrogeológicos disponíveis ao modelo numérico, avaliados através de trabalhos da 

CAERN, Righetto e Rocha (2005), Miranda (2005) e Feitosa e Filho (1997), foram feitas 

as seguintes simulações: 

 Simulação A: Simulação com recarga natural e recarga por fossas e 

sumidouros – caso real. Foi inserida no modelo numérico a recarga com base 

na precipitação pluviométrica, cujo valor é de 166.76 mm/ano e recarga por 

fossas e sumidouros para as áreas ocupadas com o valor de 601 mm/ano, de 

acordo com dados de estudos de Righetto e Rocha (2005), adicionado a 10% da 

recarga natural. A estimativa de 10% da recarga natural para as áreas ocupadas 

é decorrente dos fatores de impermeabilização do solo. O valor da recarga por 

fossas e sumidouros foi considerado constante em todas as simulações.  

 Simulação B: Simulação com recarga natural e recarga por fossas e 

sumidouros – caso com o aumento em 10%. O valor da recarga natural foi 
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aumentado em 10% (183.84 mm/ano para áreas não ocupadas e 18.83 mm/ano 

para áreas ocupadas). O valor de 18.83 mm/ano adicionado ao valor de 601 

mm/ano da recarga por fossas e sumidouros foi o valor atribuído à recarga para 

as áreas ocupadas nesta simulação. 

 Simulação C: Simulação com recarga natural e recarga por fossas e 

sumidouros – caso com a diminuição em 10%. O valor da recarga natural foi 

diminuído em 10% (150 mm/ano para áreas não ocupadas e 15 mm/ano para 

áreas ocupadas). O valor de 15 mm/ano adicionado ao valor de 601 mm/ano da 

recarga por fossas e sumidouros foi o valor atribuído à recarga para as áreas 

ocupadas nesta simulação. 

 Simulação D: Simulação apenas com a recarga natural. Nesta simulação foi 

inserida apenas a recarga por precipitação pluviométrica, e mantida a explotação 

de água pelos poços.  

 Simulação E: Simulação para cenário com características naturais. 

Verificação da distribuição da carga hidráulica e o regime de fluxo no sistema da 

BHRP sob condições naturais, ou seja, sem a explotação de poços e sem 

recarga direta por fossas e sumidouros.  

 

6.1.1 Simulação A 

 

Apesar do resultado de células secas, em todas as simulações realizadas não 

houve problemas de convergência na solução numérica da equação diferencial do fluxo 

subterrâneo. As vazões de entrada foram iguais às vazões de saída, sendo este um 

resultado que satisfaz a equação de fluxo em estado estacionário. 

As Figuras 19, 20 e 21 mostram a distribuição da carga hidráulica, direção e 

velocidades máximas para o fluxo através do substrato geológico. Para a primeira 

camada a velocidade máxima atingida é de 6,8 ∙ 10-6 m/s (0,58 m/dia), menor em 

relação à segunda camada que apresenta velocidade máxima em torno de 1,3 ∙ 10-5 

m/s (1,09 m/dia). A baixa velocidade do fluxo na primeira camada se dá pelo fato da 

matriz litológica possuir lentes de argila de espessuras variadas, principalmente na 

região leste do modelo, onde segundo os relatórios de poços da CAERN o sistema 
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aquífero modelado está sob condição de semiconfinamento. De acordo com os perfis 

litológicos dos poços apresentados nos relatórios da CAERN, na segunda camada, a 

matriz litológica, parte da Formação Barreiras, é predominantemente arenosa, com 

lentes de siltitos e arenitos intercalados com espessuras variadas, fator esse que 

explica as altas velocidades para o fluxo. Outro fator seria a presença dos poços de 

explotação que aumentam a diferença de pressão sobre fluxo natural, fazendo com que 

a água escoe mais rapidamente. 

As variações na escala dos vetores nas Figuras 19, 20 e 21 indicam os 

diferentes valores de velocidades para as diferentes seções de condutividades 

inseridas no modelo. Essas velocidades seguem o mesmo padrão para as demais 

simulações, com oscilações que giram em torno de 6,95 ∙ 10-6 m/s para a primeira 

camada e 1,3 ∙ 10-5 m/s para a segunda camada. Nas simulações também é possível 

visualizar o fluxo na horizontal e na vertical, cujas velocidades variam, respectivamente, 

entre 10-5 m/s e 9,5 ∙ 10-6 m/s para diferentes perfis (cross section) do modelo.  

O fluxo mais acentuado se encontra nas zonas de captura dos poços. O perfil 

leste-oeste da linha 88 foi utilizado para a quantificação e análise dos fatores que 

causam o rebaixamento (Figura 22), onde é possível visualizar o nível do lençol freático. 
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 FIGURA 19 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo da primeira camada com velocidades máximas de 6,8 ∙10
-6 m/s.   

 

 Fonte: Autoria própria.   

 

 

Linha 88 
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FIGURA 20 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo da segunda camada com velocidades máximas de 1,3 ∙10
-5 m/s.   

 

Fonte: Autoria própria.     
 

 

 

Linha 88 



69 

 

 
 
 
FIGURA 21 - Seção transversal da linha 88 do modelo numérico mostrando o nível da água do lençol freático.  

 

Fonte: Autoria própria.     
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Conforme citado anteriormente, o modelo foi dividido em duas zonas (Figura 16) 

que correspondem às áreas não ocupadas (Zona 1) e áreas ocupadas (Zona 2) para o 

cálculo do Balanço Hídrico. Com o aplicativo Zone Budget acoplado ao Visual 

MODFLOW é possível calcular as vazões de entrada e saída (Quadro 10) após 

simulação do fluxo, sendo estas expressas em metros cúbicos por dia. 

 

QUADRO 10 - Valores resultantes de entrada e saída de água no sistema, suas fontes e sumidouros. 
Simulação com recarga natural e recarga por fossas e sumidouros – caso real. 

 
ZONA 1 (Z1) ZONA 2 (Z2) 

BALANÇO DE MASSA 
TOTAL 

VAZÕES 
(m

3
/dia) 

ENTRADA SAIDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Rio Pitimbu 
16605,00 
(18,24%) 

41623,00 
(45,73%)   

16605,00 
(14,25%) 

41623,00 
(35,71%) 

Recarga 
43228,00 
(47,49%)  

56729,00 
(66,73%)  

99957,00 
(85,75%)  

Explotação 
por poços  

21108 
(23,19%)  

53832,00 
(63,32%)  

74940.00 
(64,29%) 

Z2 para Z1 
31183,00 
(34,26%)   

31183,00 
(36,68%)   

Z1 para Z2  
28285,00 
(31,08%) 

28285,00 
(33,27%)    

TOTAL 91016,00 91016,00 85014,00 85015,00 116562,00 116563,00 

Diferença 0 -1 -1 

Discrepância 0% ≈ 0% ≈ 0% 

Fonte: Autoria própria.   

 

Na simulação com recarga natural e recarga por fossas e sumidouros – caso 

real, a entrada de água para a primeira zona provém em sua maior parte da recarga por 

precipitação pluviométrica, pois representa cerca de 45% do total que entra nesta zona. 

O Rio Pitimbu contribui com cerca de 18% para alimentação do lençol freático e, em 

contrapartida, do total que sai da Zona 1 cerca de 46% da água é descarregada 

alimentando o curso d’água do Rio Pitimbu e, cerca de 25% é explotado pelos poços de 

captação. A Zona 2 contribui com um valor significativo de 34%. Do total de água que 

entra na Zona 1, 31% é transferida para Zona 2. 
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                   FIGURA 22 - Diagrama do balanço hídrico do sistema para a simulação A. 

 

                     Fonte: Autoria própria.   

 

Para a Zona 2 (áreas ocupadas), 66% do total que entra é proveniente dos 10% 

da recarga natural acrescida da recarga por fossas e sumidouros e, 33% provêm da 

Zona 1. Cerca de 64% é explotado pelos poços e 36% sai para a Zona 1. O balanço 

total do aquífero mostra que as vazões de entrada acontecem pela soma das recargas 

(85%) e pela contribuição do Rio Pitimbu (14%). As vazões de saída acontecem pela 

explotação dos poços (64%) e pela descarga de 35% do aquífero na drenagem do Rio 

Pitimbu, 41.623,00 m3/dia do total que sai do sistema. 

 

6.1.2 Simulações B e C 

 

Nestas simulações não houve um aumento e uma diminuição significativa no 

nível potenciométrico do aquífero, isso porque se variou apenas a recarga natural, 

deixando constante a recarga por fossas e sumidouros. Entretanto, é possível notar 

uma pequena variação no gradiente hidráulico próximo às zonas de captura dos poços 



72 

 

(Figuras 23, 24, 25, 26, 27, e 28). A primeira camada apresenta o mesmo padrão de 

fluxo da simulação anterior.  

Com o aumento de 10% no valor da recarga, há um crescimento de 3% na vazão 

de entrada e saída do sistema (Quadro 11) em relação à condição inicial e, de acordo 

com o modelo proposto, verifica-se que com o aumento da recarga ocorre a diminuição 

da contribuição do Rio Pitimbu para o aquífero. Situação inversa ocorre com a 

diminuição da recarga em 10% (Quadro 12): aumenta a vazão de entrada do Rio 

Pitimbu e diminui em 3% as vazões de entrada e saída de água no sistema devido às 

flutuações nas diferenças de pressão no sistema, com diferentes velocidades para o 

escoamento da água através do substrato geológico. 
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FIGURA 23 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo para a primeira camada. (Simulação B). 

 

Fonte: Autoria própria.    

 

Linha 88 
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FIGURA 24 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo com velocidades máximas de 1,3 ∙10
-5

 m/s, para a segunda camada. (Simulação B) 

 

Fonte: Autoria própria.    

 
 
 

Linha 88 
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FIGURA 25 - Seção transversal da linha 88 do modelo mostrando as equipotenciais e vetores de fluxo da segunda camada.(Simulação B).  

 

Fonte: Autoria própria.   
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FIGURA 26 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo para a primeira camada. (Simulação C) 

 

Fonte: Autoria própria.   

 

Linha 88 
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FIGURA 27 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo para a segunda camada. (Simulação C)  

 

Fonte: Autoria própria.    

 

Linha 88 
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FIGURA 28 - Seção transversal da linha 88 do modelo numérico mostrando as equipotenciais e vetores de fluxo (Simulação C).  

 

Fonte: Autoria própria.    
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QUADRO 11 - Valores resultantes de entrada e saída de água no sistema, suas fontes e sumidouros. 
Simulação B. 

 
ZONA 1 (Z1) ZONA 2 (Z2) 

BALANÇO DE MASSA 
TOTAL 

VAZÕES 
(m3/dia) 

ENTRADA SAIDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Rio Pitimbu 
15.852,00 
(16,71%) 

45.354,00 
(47,80%)   

15.852,00 
(13,18%) 

45.354,00 
(37,70%) 

Recarga 
47.512,00 
(50,08%)  

56.931,00 
(66,71%)  

104.443,00 
(86,82%)  

Explotação 
por poços  

21.108,00 
(22,25%)  

53.832,00 
(63,08%)  

74.940,00 
(62,30%) 

Z2 para Z1 
31.514,00 
(33,22%)   

31.514,00 
(36,92%)   

Z1 para Z2 
 

28.415,00 
(29,95%) 

28.415,00 
(33,29%)    

TOTAL 94.878,00 94.877,00 85.346,00 85.346,00 120.295,00 120.294,00 

Diferença 1 0 1 

Discrepância ≈ 0% 0% ≈ 0% 

Fonte: Autoria própria.    

                      FIGURA 29 - Diagrama do balanço hídrico do sistema para a simulação B. 

 

      Fonte:Autoria própria. 
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Na simulação B, a entrada de água para a primeira zona provém em sua maior 

parte da recarga por precipitação pluviométrica, este valor representa cerca de 50% do 

total que entra nesta zona. A vazão de entrada do Rio Pitimbu é de 16%. Em 

contrapartida, do total que sai da Zona 1 cerca de 48% da água é descarregada 

alimentando o curso d’água do Rio Pitimbu e, cerca de 23% é explotado pelos poços de 

captação. A contribuição da Zona 2 é de 33%. Do total de água que entra na Zona 1, 

cerca de 30% é transferida para Zona 2. 

Para a Zona 2 (áreas ocupadas), 66% do total que entra é proveniente da 

recarga natural acrescida da recarga por fossas e sumidouros e, 33% provêm da Zona 

1. Cerca de 64% é explotado pelos poços e 36% sai para a Zona 1. O balanço total 

mostra que as vazões de entrada acontecem pela soma das recargas (86%) e pela 

contribuição do Rio Pitimbu (13%). As vazões de saída acontecem pela explotação dos 

poços (62%) e pela descarga de 37% do aquífero na drenagem do Rio Pitimbu, 

45.354,00 m3/dia do total que sai do sistema. 

 

QUADRO 12 - Valores resultantes de entrada e saída de água no sistema, suas fontes e sumidouros. 
Simulação C. 

 
ZONA 1 (Z1) ZONA 2 (Z2) 

BALANÇO DE MASSA 
TOTAL 

VAZÕES 
(m3/dia) 

ENTRADA SAIDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Rio Pitimbu 
17.410,00 
(19.94%) 

38.027,00 
(43.55%)   

17.410,00 
(15,41%) 

38.027,00 
(33.66%) 

Recarga 
38.945,00 
(44,61%)  

56.612,00 
(66,77%)  

95.557,00 
(84.59%)  

Explotação 
por poços  

21.108,00 
(24,18%)  

53.832,00 
(63,49%)  

74.940,00 
(66.34%) 

Z2 para Z1 
30.955,00 
(35,45%)   

30.955,00 
(36,51%)   

Z1 para Z2 
 

28.176,00 
(32,27%) 

28.176,00 
(33,23%)    

TOTAL 87.310,00 87.311,00 84.788,00 84.787,00 112.967,00 112.967,00 

Diferença -1 1 0,0 

Discrepância  ≈ 0%  ≈ 0% 0% 

Fonte: Autoria própria.     
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               FIGURA 30- Diagrama de fluxo hídrico do sistema para a simulação C. 

 

              Fonte: Desenvolvido pelo autor deste trabalho.   

 

Na simulação C, a vazão de entrada na Zona 1 através da recarga por 

precipitação pluviométrica representa o maior percentual (44%), seguido da 

contribuição da vazão proveniente da Zona 2 (35%). A vazão de entrada do Rio Pitimbu 

é de 20%, aumento de 3% em relação à Simulação A. Em relação ao total que sai da 

Zona 1, 43% da água é descarregada alimentando o curso d’água do Rio Pitimbu e, 

cerca de 25% é explotado pelos poços de captação. A contribuição da Zona 2 para a 

Zona 1 é de 35%. Do total de água que entra na Zona 1, cerca de 32% é transferida 

para Zona 2. 

Para a Zona 2, 66% do total de água que entra provém da recarga natural 

acrescida da recarga por fossas e sumidouros e, 33% provêm da Zona 1. As vazões de 

saída na Zona 2 se dão pela explotação de 63% através dos poços de captação e, 36% 

escoam para a Zona 1. O balanço total mostra que as vazões de entrada acontecem 
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pela soma das recargas (84%) e pela contribuição do Rio Pitimbu (15%). As vazões de 

saída acontecem pela explotação dos poços (66%) e pela descarga de 33% do aquífero 

na drenagem do Rio Pitimbu, 38.027,00 m3/dia do total que sai do sistema. 

 

6.1.3 Simulação D 

 

Simular situações extremas de explotação da água subterrânea é importante 

para o gerenciamento de sistemas aquíferos, principalmente de aquíferos urbanos 

rasos como é o caso do Aquífero Dunas/Barreiras, haja vista a crescente demanda de 

água potável. Com relação ao consumo de água subterrânea, quando a recarga natural 

não é suficiente para se criar uma reserva permanente ao aquífero, este pode entrar em 

colapso. Antes que isso ocorra, é necessária a reposição da água explotada através de 

recargas induzidas, ou evitar que a impermeabilização das áreas superficiais ao 

aquífero comprometa o processo de recarga. 

Os altos valores de condutividades hidráulicas simulados no modelo numérico 

proposto mostram que os mesmos favorecem o fluxo hídrico subterrâneo tornando o 

aquífero altamente produtivo. Este fator pode ser considerado também como um forte 

índice de favorecimento à dispersão de contaminantes não degradáveis ou dificilmente 

degradáveis, como é o caso do nitrato. Nesta etapa, foi simulada a situação de 

ausência de recarga por fossas e sumidouros. Este procedimento deveria ter sido feito 

em simulações iniciais sem a inserção de poços de bombeamento com o objetivo de 

calibrar o modelo, como das condições de contorno até se conseguir valores aceitáveis 

entre os valores observados e simulados. Como descrito anteriormente, isso não foi 

possível devido à inviabilidade na utilização dos poços, que explotam água na BHRP, 

como poços de observação da carga hidráulica. 

Devido à remoção da recarga por fossas e sumidouros, a vazão de contribuição 

do Rio Pitimbu ao sistema aquífero aumentou significativamente. E como nas outras 

simulações, não houve problemas de convergência na solução numérica da equação 

do fluxo. Vale ressaltar que este resultado seria diferente com o conhecimento e 

inserção no modelo numérico do valor da carga hidráulica nos contornos da BHRP. 
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Todas as simulações mostram no balanço hídrico o papel do Rio Pitimbu para a 

Bacia, sendo o mesmo efluente e afluente ao longo de todo o seu curso. Apesar de ser 

alimentado pela descarga do aquífero, o Rio Pitimbu contribui de forma significativa 

para a estabilidade do lençol freático em sua área de drenagem.  

Com a simulação dos poços bombeando sem a reposição da água através da 

recarga por fossas e sumidouros, ocorreram rebaixamentos entre 5 e 25 m em relação 

às simulações anteriores, aumentando consequentemente as regiões com células 

secas na primeira camada, como mostra a Figura 31. Este resultado mostra que ao se 

aumentar a explotação e simultaneamente realizar o esgotamento sanitário sem a 

reposição hídrica, o aquífero poderá deixar de fornecer água suficiente para a 

população. 

As Figuras 31, 32 e 33 mostram os mapas com os resultados das simulações 

descritas com distribuição da carga hidráulica, direção e velocidades para o fluxo. Para 

a primeira camada os vetores indicam fluxos com velocidades máximas, cujos valores 

são da ordem de 8,5 ∙10-6 m/s (73,44 cm/dia) e, para a segunda camada velocidades da 

ordem de 1,4 ∙10-5 m/s (1,20 m/dia). Os perfis transversais mostram diferentes valores 

de velocidade (Figura 33), da ordem de 35, 24 cm/dia. O Quadro 13 mostra o balanço 

hídrico para o sistema na simulação para o caso onde há apenas a recarga pelos 

corpos d’água superficiais e recarga por precipitação pluviométrica. 
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FIGURA 31 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo para a primeira camada, simulação D. 

 

Fonte: Autoria própria.   

 

Linha 88 
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FIGURA 32 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo com velocidades máximas de 1,4 ∙10
-5

 m/s, para a segunda camada. Simulação D 
                      

 

Fonte: Autoria própria.  

Linha 88 
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FIGURA 33 - Seção transversal da linha 88 (linha tracejada dos mapas acima) do modelo numérico mostrando o nível da água do  
                       lençol freático 

 

Fonte: Autoria própria.  
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QUADRO 13 - Valores resultantes de entrada e saída de água no sistema. Simulação D 

 
ZONA 1 (Z1) ZONA 2 (Z2) 

BALANÇO DE MASSA 
TOTAL 

VAZÕES 
(m3/dia) 

ENTRADA SAIDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Rio Pitimbu 
46.888,00 
(45,03%) 

22.375,00 
(21,49%)   

46.888,00 
(51,35%) 

22.375,00 
(24.50%) 

Recarga 
42.826,00 
(41,13%)  

1.600,00 
(2,57%)  

44.426,00 
(48,65%)  

Explotação 
por poços  

21.108,00 
(20,27%)  

47.832,00 
(76,84%)  

68.940,00 
(75.50%) 

Z2 para Z1 
14.415,00 
(13,84%)   

14.415,00 
(23,16%)   

Z1 para Z2 
 

60.646,00 
(58,24%) 

60.646,00 
(97,43%)    

TOTAL 104.129,00 104.129,00 62.246,00 62.247,00 91.314,00 91.315,00 

Diferença 0 -1,0 -1,0 

Discrepância 0% ≈ 0% ≈ 0% 

Fonte: Autoria própria. 
 

             FIGURA 34 - Diagrama de balanço hídrico do sistema para a simulação D. 

 

                Fonte: Autoria própria.  
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Na simulação onde a recarga se dá apenas por precipitação pluviométrica e 

contribuição da carga dos corpos d’água superficiais, a vazão de entrada na Zona 1 

através da contribuição do Rio Pitimbu representa o maior percentual (45%) em relação 

ao total, seguido da vazão proveniente da recarga natural (41%). Do total que sai da 

Zona 1, 21% da água é descarregada alimentando o curso d’água do Rio Pitimbu e, 

20% é explotado pelos poços de captação. A contribuição da Zona 2 para a Zona 1 é 

de 13%. Do total de água que entra na Zona 1, cerca de 59% é transferida para Zona 2. 

Para a Zona 2, a maior parte do total que entra provém da Zona 1 (97%). As 

vazões de saída na Zona 2 se dão pela explotação de 76% através dos poços de 

captação e, 23% fluem para a Zona 1.  

O balanço total mostra que as vazões de entrada acontecem pela recarga (48%) 

e pela principal contribuição do Rio Pitimbu (51%). As vazões de saída acontecem pela 

explotação dos poços (75%) e pela descarga de 24% do aquífero na drenagem do Rio 

Pitimbu, 22.375,00 m3/dia do total que sai do sistema. 

 

6.1.4 Simulação E 

 

Outra etapa foi simulada para verificar a distribuição da carga hidráulica e o 

regime de fluxo no sistema da BHRP em estudo sob condições naturais, ou seja, sem a 

explotação de poços e sem recarga direta por de fossas e sumidouros. Mantiveram-se 

as zonas de recarga com o objetivo de simular o balanço hídrico entre os sistemas sob 

as áreas urbanizadas e as áreas sem ocupação. Desse modo a simulação foi realizada 

com a recarga natural por precipitação pluviométrica sendo inserida, como nas 

simulações anteriores, apenas 10% dessa recarga para as áreas urbanizadas e, a 

carga hidráulica especificada para o Rio Pitimbu. 

Conforme previsto no modelo conceitual, o sentido do fluxo sob condições 

naturais se dá do limite da bacia para a área de drenagem do rio. O nível do lençol 

freático acompanha a topografia e a carga dos contornos da bacia neste caso é 

mantida pela recarga direta da infiltração proveniente da precipitação pluviométrica. 

Também houve uma diminuição significativa do numero de células secas em relação às 

simulações anteriores para a primeira camada do modelo, no centro da bacia. 
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Os resultados das simulações descritas com distribuição da carga hidráulica, 

direção e velocidades para o fluxo mostram para a primeira camada (Figura 35), 

velocidade máxima de fluxo da ordem de 2,52 10-6 m/s (21,15 cm/dia) e, para a 

segunda camada (Figura 36) velocidades da ordem de 4,10 ∙10-6 m/s (34,41 cm/dia). 

Perfis transversais mostram diferentes valores de velocidade (Figura 37), da ordem de 

66,30 cm/dia. Com a retirada dos poços houve uma diminuição considerável na 

velocidade do fluxo horizontal, favorecendo assim o fluxo o aumento da velocidade 

vertical do fluxo em virtude da alta condutividade hidráulica no centro, área nordeste e 

sudeste da bacia.  
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FIGURA 35-  Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo com velocidades máximas de 2,52 10-6 m/s. Resultado da simulação para a primeira  
                      Camada.  
 

 

Fonte: Autoria própria.  
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FIGURA 36 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo. Resultado da Simulação “E” para a segunda camada 

 

    Fonte: Autoria própria.  
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FIGURA 37 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo. Resultado da simulação para linha 88 do modelo numérico. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O Quadro 14 mostra o resultado, após simulação, do balanço hídrico para o 

sistema modelado com a retirada dos poços de explotação e a retirada da recarga 

por fossas e sumidouros, sendo mantida as duas zonas de recarga: a zona 

urbanizada onde a recarga por infiltração adotada foi de 10% da recarga para as 

zona não ocupada (10% de 116,67 mm/ano). 

 
QUADRO 14 - Valores resultantes de entrada e saída de água no sistema para simulação E.  

 
ZONA 1 (Z1) ZONA 2 (Z2) BALANÇO DE MASSA TOTAL 

VAZÕES 
(m

3
/dia) 

ENTRADA SAIDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Rio Pitimbu 
7.525,00 
(14,89%) 

37.500,00 
(74,18%)   

7.525,00 
(20,07%) 

37.500,00 
(100%) 

Recarga 
28.628,00 
(56,63%)  

1.347,00 
(9,35%)  

29.975,00 
(79,93%)  

Z2 para Z1 
14.397,00 
(28,48%)   

14.397,00 
(100%)   

Z1 para Z2  
13.051,00 
(25,82%) 

13.051,00 
(90,65%)    

TOTAL 50.550,00 50.551,00 14.398,00 14.397,00 37.500,00 37.500.00 

Diferença - 1,0 1,0 0,0 

Discrepância  ≈ 0% ≈ 0% 0% 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os valores resultantes mostram que a recarga mantém o nível freático nos 

contornos da bacia decrescendo conforme a topografia em direção à drenagem do 

Rio Pitimbu. Assim da quantidade total que entra no sistema, aproximadamente 80% 

provém da recarga. Há uma contribuição de 20% do Rio Pitimbu para o aquífero que 

se distribui ao longo de seu percurso. Com a retirada dos poços de captação e da 

recarga por fossas e sumidouros, ocorre uma troca de quase 100% do fluxo natural 

entre as zonas. Isso mostra que o aquífero em condições naturais mantém a 

perenidade do rio em 100%. Vale ressaltar novamente que nesse estudo não se 

considerou a evapotranspiração no cálculo do balanço de massa de água no 

sistema. 
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos a partir da simulação do modelo numérico de fluxo 

hídrico subterrâneo desenvolvido neste estudo para a BHRP permitem as 

conclusões apresentadas a seguir:  

1. Em todas as simulações realizadas não houve problemas de convergência na 

solução numérica da equação diferencial do fluxo subterrâneo. As vazões de 

entrada foram iguais às vazões de saída, como apresentado nos quadros 10, 

11, 12, 13 e 14, satisfazendo assim a equação de fluxo hídrico subterrâneo 

em estado estacionário.  

2. Os resultados das simulações demonstraram que na primeira camada do 

sistema a velocidade de percolação máxima é menor em relação à segunda 

camada. Os principais fatores que contribuíram para este resultado foram:  

 A matriz litológica da segunda camada, parte da Formação Barreiras, é 

predominantemente arenosa, com lentes de siltitos e arenitos 

intercalados com espessuras variadas. Esses materiais têm baixa 

capacidade de armazenamento de água e alta condutividade 

hidráulica.  

 Os poços de explotação aumentam o gradiente potenciométrico, 

fazendo com que a água escoe mais rapidamente na segunda camada. 

 A baixa velocidade do fluxo na primeira camada se dá pelo fato da 

matriz litológica possuir lentes de argila de espessuras variadas, 

principalmente na região leste da bacia, onde segundo os relatórios de 

poços da CAERN o sistema aquífero modelado está sob condição de 

semiconfinamento. 

3. De acordo com os resultados gerados pelas simulações, na interação rio-

aquífero, há troca de vazões entre as partes. Este resultado mostra que o Rio 

Pitimbu contribui para a recarga do aquífero mesmo sendo alimentado pelo 

mesmo. Pode-se, assim, afirmar que poluentes lançados no curso d’água do 

Rio Pitimbu podem contaminar também as águas subterrâneas em torno do 

curso d’água.  

4. Nas simulações B e C, em que é acrescido ou diminuído 10 % do valor da 

recarga da simulação A, percebe-se que há um aumento de 3% na vazão de 

contribuição do aquífero para o Rio Pitimbu na simulação B; e diminuição de 
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3% na simulação C, demonstrando, desta forma, a grande interferência da 

recarga natural para o sistema hídrico da bacia.  

5. Na simulação D, para a qual foi removida a recarga por fossas e sumidouros, 

ocorreram rebaixamentos entre 5 e 25 m em relação às simulações anteriores 

aumentando, consequentemente, as regiões com células secas na primeira 

camada, como mostra a Figura 33. 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, não foi possível coletar dados 

de campo em setores importantes na bacia para a elaboração e simulação do 

modelo numérico de fluxo hídrico subterrâneo proposto e assim, calibrá-lo. 

Entretanto, os estudos na área de hidrogeologia junto ao avanço tecnológico, como 

no caso o aplicativo Visual MODFLOW, foram importantes para as estimativas de 

parâmetros neste trabalho e assim a construção de um modelo de fluxo subterrâneo 

com características mais próximas das condições naturais da BHRP.  

Uma importante questão sobre o abastecimento de água e esgotamento 

sanitários dos municípios presentes na BHRP pode ser abordada em análise à 

simulação D, deste estudo. O governo do Estado do Rio Grande do Norte tem por 

meta realizar a cobertura de 100% da população do estado com esgotamento 

sanitário e abastecimento de água. Neste contexto, a simulação D pode vir a ser o 

cenário futuro dos municípios dentro da bacia do rio Pitimbu, excluindo assim a 

recarga do aquífero por fossas e sumidouros, que por sua vez diminuirá 

significativamente a carga hidráulica do aquífero Dunas Barreiras e reduzindo a 

capacidade para o abastecimento de água dos municípios de Natal, Parnamirim e 

Macaíba, em razão destas cidades terem como principal manancial, o aquífero 

Dunas Barreiras. 

Neste contexto, é importante que sejam elaborados planos diretores de 

abastecimento de água que busquem alternativas de novos mananciais de forma 

que os municípios em questão não dependam significativamente dos poços locais 

para o abastecimento público, podendo eles serem utilizados como complementação 

ao sistema, diminuindo assim a vazão captada de águas subterrâneas na área 

urbana e corroborando consequentemente para sua preservação. Righetto e Rocha 

(2005), alertam ainda para uma grande problemática: a possibilidade de intrusão 

salina no aquífero devido à redução da carga hidráulica das águas subterrâneas 

acarretada, principalmente, pela eliminação da parcela hídrica infiltrada através das 
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fossas e sumidouros, e devido à contínua retirada de vazão sem planejamento do 

aquífero para o abastecimento público com água. 

Ressalta-se que o modelo desenvolvido neste trabalho é um modelo 

preliminar, que precisa ser aprimorado no que concerne à obtenção de dados que 

busquem caracterizar de forma fiel as condições naturais na BHRP e permitir o 

processo de calibração do modelo. Após tal etapa, o modelo numérico da bacia 

poderá ser utilizado, entre outros fins, nas seguintes aplicações: 

a) Melhorar a compreensão da hidrogeologia do sistema aquífero Dunas 

Barreiras dentro da BHRP;  

b) Auxiliar no gerenciamento dos recursos hídricos da região;  

c) Auxiliar em estudo de planejamento de uso e ocupação do solo, prevendo 

assim os impactos nas águas subterrâneas devido a ações antrópicas; 

d) Prever a dispersão de contaminantes no aquífero; em destaque para o 

Nitrato, que nas águas subterrâneas sua concentração tem superado o 

valor máximo de 10 mg/L, referenciado pela legislação vigente (Portaria 

MS Nº 2914/2011); e prever estratégias de remediação.  

Enfim, este trabalho representa o primeiro estudo de modelagem de fluxo 

subterrâneo na bacia do rio Pitimbu, que servirá de base para a criação de novos 

modelos, de maior complexidade, auxiliando assim em futuros trabalhos de 

monitoramento da BHRP de forma a avaliar os impactos ambientais decorrentes do 

uso e ocupação do solo. Este trabalho representa também uma fonte de pesquisa 

para a realização de estudos mais avançados em modelagem matemática de águas 

subterrâneas para outras bacias hidrográficas.  
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