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RESUMO – Essa pesquisa buscou realizar a simulação do efeito de uma trincheira de infiltração 

utilizada com finalidade de recarga artificial em uma estação experimental no Distrito Federal. Para 

tanto foi usado o FEFLOW 7.5 para simulação das condições de fluxo de água subterrânea e a partir 

do monitoramento dos níveis freáticos e conhecimento de parâmetros físicos tais como 

condutividade hidráulica e curva de retenção, foi simulado um cenário no qual a trincheira 

contribuiu aumentando a infiltração local em 4 vezes, o que resultou em uma elevação de 85 cm do 

nível freático por meio dia no período de estiagem. 

 

ABSTRACT– This research sought to simulate the effect of an infiltration trench used for artificial 

recharge in an experimental station in the Federal District. For this purpose, FEFLOW 7.5 was used 

to simulate groundwater flow conditions and from the monitoring of groundwater levels and 

knowledge of physical parameters such as hydraulic conductivity and retention curve, a scenario 

was simulated in which the ditch contributed by increasing the local infiltration by 4 times, which 

resulted in a rise of 85 cm in the water table for half a day in the dry season. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Lima (2010) os principais objetivos no desenvolvimento de estudos de 

avaliação de mudanças no armazenamento de água no solo buscam entender os processos e 

parâmetros que regem o fluxo de águas subterrâneas e em sub-superfície, como também, o 
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comportamento regional do armazenamento de água no solo, na zona freática e nos aquíferos 

profundos e a análise dos riscos de impacto de usos antrópicos e das mudanças climáticas.  

 

Segundo Sanford (2002), a aplicação de modelos de simulação de fluxo no solo para 

estimação da recarga de águas subterrâneas, só é possível em caso de disponibilidade de dados 

referentes ao comportamento do nível freático (monitoramento contínuo) e de estimativas dos 

valores de condutividade hidráulica para as diferentes áreas do local em estudo 

O FEFLOW – Finite Element Subsurface Flow and Transport Simulation System, 

desenvolvido por Hans-Jörg G. Diersch em 1979, é um programa comercial que realiza simulações 

bidimensionais e tridimensionais do fluxo da água no solo, além de possibilitar simulações de 

transporte de contaminantes e de calor, fluxo dependente da densidade e reações químicas em águas 

subterrâneas, utilizando o método numérico de elementos finitos para resolução de equações 

diferenciais parciais (Diersch, 2014). Tais características o fazem uma ferramenta com potencial de 

uso em muitas situações distintas, desde a solução de problemas mais simples, como a simulação do 

fluxo vertical da água em uma coluna de solo homogêneo a outros muito complexos, como os de 

fluxo tridimensional de água e contaminantes em regiões com grande variabilidade espacial de 

características do meio que podem interferir na dinâmica dos processos que regulam os fenômenos 

(Lima, 2010), Por basear-se no método de elementos finitos o FEFLOW possibilita uma definição 

facilitada das condições de contorno complexas dos problemas hidrogeológicos. Sua formulação 

permite ainda uma análise de meios não saturados e saturados, concomitantemente, bem como a 

integração dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, acoplando diferentes fases do ciclo 

hidrológico (Diersch, 2014), também apresentando modelagem de zona não saturada, 

compatibilidade com SIG e estimativa de parâmetros (Trefry e Muffels, 2007). 

O FEFLOW utiliza a equação de Richards que descreve o fluxo da água em meio poroso 

variavelmente saturado: 
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Sendo:  �� � 	 Φ�	 � 	�1 � Φ�Υ	                           (2) 

onde: 

�: compressibilidade do fluido (L-1); 

Υ: coeficiente de compressibilidade da matriz do solo (L-1); 
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Φ: porosidade total do solo em base volumétrica (L3 L-3); 

��: coeficiente de armazenamento específico (L3 L-3) 

 

 Esta pesquisa busca o uso do FEFLOW 7.5 para a simulação de trincheira de infiltração 

como uma medida de recarga artificial, avaliando a sua contribuição para o fluxo de água 

subterrânea. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Nessa pesquisa utilizamos a área de pesquisa contida na Estação Experimental da Biologia 

(EEB/UnB) indicada na Figura 1, apresentando coordenadas UTM (L = 191111,04m; E = 

8258200,84m) – fuso 23S, às margens do Lago Paranoá; com o tipo de solo predominantemente 

Latossolo Vermelho, e taxa de infiltração variando entre 10-4 m/s a 10-7 m/s (ADASA, 2015); não 

apresentando grandes edificações nas proximidades tampouco vias impermeabilizadas. Também 

obtivemos o monitoramento dos níveis freáticos em piezômetros e à margem do lago (Pereira et al., 

2021), contando com 111 leituras (com trena métrica) a partir de Setembro de 2021 

(complementando até a presente data Junho de 2022). 

Na Figura 1 é representado um piezômetro com distância de 62,29 m e desnível de 2,58 m 

em relação a um marco na margem, também é apresentada a localização da trincheira de infiltração 

a ser utilizada a modelagem. 

 A pesquisa consiste em atribuir parâmetros físicos do solo para calibrar o modelo de água 

subterrânea na EEB fazendo uso do FEFLOW 7.4 para conhecer a dinâmica de fluxo. 

Posteriormente será simulado um cenário com o acréscimo de uma trincheira de infiltração para 

avaliação de sua contribuição para a elevação do nível freático local. 
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Figura 1 – Croqui da área de estudos.  

 

Foram levantadas as seguintes informações: condutividade hidráulica - 1,96 x10-4 m/s 

(Pereira et al., 2021), curva de retenção – porosidade de 60% e parâmetros alfa 3,98 1/m, n igual a 

1,05, ss igual a 0,67 e sr igual a 0,02 (Pereira et al., 2021); e foi realizado o levantamento 

topográfico com GPS Geodésico TRIMBLE. 

 A partir do monitoramento do nível freático (ΔH), aplica-se a equação de FREEZE E 

CHERRY ( 2017): 

RECARGA = ΔH*SY                                                                                                                                  (3): 

No qual aplica-se o Sy (RENDIMENTO ESPECÍFICO DO SOLO ) de 0,25 (determinado 

na curva de retenção por Pereira et al. (2021)), para obter a recarga de 25 cm, convertendo em 20,83 

mm/a. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

Foram simulados 2000 passos de 0,5 dia, totalizando 1000 dias simulados, com a calibração 

da curva de carga hidráulica (Figura 2) apresentando erro normalizado de 4 % em relação à carga 

observada em campo.  
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Figura 2 – Calibração da carga hidráulica.  

 

A Figura 3 mostra o resultado da simulação aplicada ao modelo tridimensional, com 

aplicação de sistema de cotas para o fundo do lago (6 m) e do aquífero (30m). 

 
Figura 3 – Modelo tridimensional com carga hidráulica.  
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 A Figura 4 mostra o corte em perfil, a posição do lençol freático (n.a.) e as linhas de carga 

hidráulicas distribuídas ao longo do perfil para o período de seca previsto no monitoramento de 

Pereira et al. (2021). 

 

Figura 4 – Posição n.a. e linhas de carga hidráulica.  

 

A Figura 5 mostra a inserção da trincheira de infiltração de dimensões: 1mx1mx1m, e adição 

de 80 mm/a como recarga artificial na malha tridimensional (4 vezes maior do que a recarga 

natural), ou seja havendo hipoteticamente reservado um determinado volume de água nos períodos 

chuvosos. 
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 Figura 5 – Inserção da Trincheira de infiltração no modelo.  

Na Figura 6 é apresentado o resultado sobre o n.a. na seção que contém a trincheira, para a 

época de estiagem no Distrito Federal. 

 

Figura 6 – Resultado com a Trincheira de Infiltração.  
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Com a maior elevação de 85,70 cm para 86,55 cm (na zona imediatamente abaixo da 

trincheira), correspondendo a um incremento de 0,85 m durante o período de estiagem. Mesmo após 

o decréscimo o n.a. se mantém ao menos 0,20 cm acima do cenário sem a trincheira até 

aproximadamente o 500 dia de simulação. 

 

 Figura 7 – Variação da carga hidráulica no interior da trincheira.  

 

 De fato há uma alteração no nível freático, contudo não perdura muito, sendo necessário 

investir em novos estudos com diferentes contribuições de dispositivos de infiltração e formas de 

armazenamento ao longo de área de estudos. 

 

 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  9

 

CONCLUSÃO 

 O uso de modelagem de fluxos subterrâneos com modelos como o FELOW 7.5 auxilia a 

entender o comportamento da variação dos níveis freáticos. Nessa pesquisa procuramos simular o 

incremento em termos de elevação do nível freático ao ser adicionada uma trincheira de infiltração 

no local, e ao conhecer como ocorre a dinâmica de fluxo subterrâneo e a variação do nível freático 

sob tais condições é imprescindível para melhorar a compreensão do uso que medidas estruturais, 

que podem permitir a manutenção de níveis freáticos a partir do armazenamento de água e 

distribuição por tais medidas. 
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