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Este trabalho apresenta um estudo da utilização de técnicas numéricas mais 
recentes e precisas associadas à modelagem do fluxo e transporte de poluentes em 
águas subterrâneas. A intenção principal é citar a técnica meshless e o modelo SUTRA 
como alternativas para a implementação dos problemas, bem como observar seus 
comportamentos em comparação aos métodos numéricos classicamente utilizados, tais 
como o Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método das Diferenças Finitas (MDF). 
Foram desenvolvidos alguns algoritmos em linguagem MatLab utilizando os chamados 
métodos sem malha de discretização, para o cálculo das cargas hidráulicas e do fluxo. 
Os métodos meshless utilizados são Métodos de Colocação utilizando Funções de 
Base Radial (FBR). No trabalho são apontados alguns exemplos de situações 
envolvendo o fluxo e o transporte de solutos em água subterrânea, os quais foram 
calculados utilizando-se a técnica proposta, meshless, e o modelo SUTRA, 
respectivamente. As soluções obtidas a partir da Função de Base Radial Multiquádrica 
(FBR-MQ) são mais precisas, quando comparadas aos resultados em MEF e MDF, e 
ainda, os resultados convergem rapidamente apenas com uma simples mudança do 
parâmetro de forma c. Observou-se ainda a redução dos tempos de processamento, 
chegando a solução FBR-MQ a se apresentar em duas ordens de grandeza mais 
rápida, em termos de tempo de CPU. No exemplo referente ao problema de contorno 
inverso é constatado que o resultado pode ser obtido com FBR-MQ em apenas um 
simples passo, ao contrário dos métodos clássicos, que requerem muitas iterações 
para alcançar o resultado final. Nos exemplos de transporte são comparados os erros 
percentuais de balanço de massa entre os resultados obtidos no SUTRA e os 
resultados apresentados nos benchmarks, onde se percebe a excelente aplicabilidade 
e simplicidade de implementação no SUTRA, no processo de dispersão dependente da 
direção de fluxo em um meio anisotrópico. Não obstante sua aparição recente, as 
técnicas numéricas meshless visando a resolução de equações diferenciais parciais já 
são bastante utilizadas nas mais diversas áreas da engenharia, no entanto, aplicações 
dessa natureza em fluxo de águas subterrâneas ainda são incipientes em todo o 
mundo. O SUTRA é um programa de computador ainda recente, o qual apresentou 
resultados bastante satisfatórios com relação ao transporte de substâncias dissolvidas 
em um ambiente subsuperficial. Diante do exposto, o presente trabalho se apresenta 
como uma contribuição para o aprimoramento do cálculo das cargas hidráulicas e das 
concentrações de solutos, caracterizando-se como uma ferramenta alternativa de 
dimensionamento do bombeamento em aqüíferos. 
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COMPARISON OF COMPUTER MODELS FOR GROUNDWATER FLOW AND 
SOLUTE TRANSPORT 

ABSTRACT 

Clebenilson da Costa Araújo 
 

This work presents a study of the use of more recent and accurate numeric 
techniques related to groundwater flow and transport modeling. The main intention is 
mentioning the meshless technique and the SUTRA model as alternatives for the 
implementation of problems, as well as to observe its behavior in comparison with the 
classical numeric methods employed, such like FEM e FDM. Some algorithms were 
developed in Matlab language, using the so-called no mesh discretization methods for 
solving hydraulic head and flux. The employed methods are Collocation Methods using 
RBF’s – Radial Basis Functions. The applied RBF’s are the multiquadrics. In this work is 
presented some examples of situations involving groundwater flow and transport, which 
were solved by use of meshless technique and SUTRA model, respectively. The 
solutions of the multiquadric radial base functions are more accurate, comparing to 
results in FEM and FDM using a mesh with same refinement, and these results 
converge quickly with only a simple change of the shape parameter c. It was observed 
the decreasing of processing time, where the MQ-RBF achieves 2 orders faster, in CPU 
time issue. In the inverse problem example is noted that RBF results are solved in a 
single step, unlike FEM and FDM classic methods, which require many iterations to 
reach final results. In the transport examples are compared the mass balance errors 
between SUTRA results and results presented in benchmarks, one realizing the 
excellent applicability and simplicity of SUTRA implementation, in the flow direction 
dependent dispersion process in a anisotropic medium. Although they are recent, the 
meshless numeric techniques for resolution of partial differential equations are already 
quite used in the most several areas of the engineering; however, applications of that 
nature in groundwater flow are still incipient all over the world. The SUTRA model is 
fairly recent software, which presented excellent results related to substances dissolved 
in sub-superficial environment. In that way, the present work comes as a contribution for 
the enhancement of the hydraulic head and solute concentrations solving, featured by 
an alternative tool of aquifer pumping managing. 

 

Keywords : groundwater; flow; transport; modelling 
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

O gerenciamento de recursos hídricos vem recebendo maior destaque dentre as 

questões ambientais. A escassez das águas se tornou uma realidade e os conflitos 

envolvendo seus usos são cada vez mais constantes. A fim de garantir um 

aproveitamento presente e futuro dos recursos hídricos em bases sustentáveis, 

inúmeras decisões vêm sendo tomadas nos últimos anos nas regiões que já enfrentam 

problemas de abastecimento. 

No processo de tomada de decisões que envolvem os recursos hídricos 

subterrâneos, uma ferramenta fundamental para avaliação e controle dos aqüíferos é a 

modelagem matemática, tanto do fluxo quanto do transporte de poluentes. 

Independentemente da situação em questão se tratar da resolução de um ou de ambos 

os processos, a modelagem computacional se caracteriza como etapa fundamental de 

suporte às atividades de gestão. 

 Nesse diapasão, pode-se asseverar que os modelos computacionais viabilizam 

a definição de cenários atuais e futuros de forma bastante eficaz, muito embora a 

qualidade dos resultados esteja diretamente atrelada à qualidade dos dados de campo. 

Dessa forma, atividades tais como definição de zonas de recarga, planos de outorga e 

dimensionamento racional do bombeamento de poços, uma vez sustentadas pelos 

modelos, apresentam-se como apoio essencial às tomadas de decisão para a proteção 

do aqüífero e controle da poluição. 

1.2. Métodos Meshless 

O fenômeno de fluxo em meios porosos é classicamente descrito por modelos 

matemáticos. Tal descrição é caracterizada por Equações Diferenciais Parciais (EDP´s) 

ou por um sistema de várias EDP´s, em conjunto com condições iniciais e condições de 

contorno do problema. Para resolver um dado problema, portanto, faz-se necessário 

resolver um sistema de equações, utilizando específicas condições para tal situação. 

As equações podem ser resolvidas ante o emprego de métodos analíticos ou de 

técnicas numéricas. No entanto, na grande maioria dos problemas práticos, a resolução 

analítica se torna praticamente impossível, tendo em vista a forma irregular dos 

contornos do sistema, a variabilidade espacial dos coeficientes das equações e das 

condições de contorno, a não-uniformidade das condições iniciais, bem como as 
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formas não-analíticas dos termos de fontes. Destarte, a resposta para a maioria dos 

problemas deve ser obtida a partir de métodos numéricos. 

Os métodos numéricos para resolução de equações diferenciais parciais têm 

sido dominados pelos clássicos Métodos dos Elementos Finitos (MEF), das Diferenças 

Finitas (MDF), dos Volumes Finitos (MVF) e dos Elementos de Contorno (MEC). Esses 

métodos requerem uma malha para sustentar aproximações localizadas; no caso dos 

três primeiros métodos a construção de uma malha de elementos em 3 dimensões não 

é um problema simples e no caso do MEC, apesar de ser feita a modelação geométrica 

apenas da superfície do contorno, a malha também não é tão simples. O mundo físico 

compreende domínios que podem ser extremamente irregulares e não estritamente 

convexos, sendo razoável o desejo de resolver as EDP´s destes sistemas físicos 

discretizando o domínio sem qualquer estrutura para os nós. 

Nos últimos anos a comunidade de Elementos Finitos tem trabalhado para 

desenvolver métodos “meshless”, ou seja, métodos que eliminem a necessidade de 

conectividade dos nós na discretização do domínio. A principal motivação se reflete na 

amortização de custos nos processos de modelagem, principalmente em aplicações 

industriais, uma vez que a geração e a redefinição de malhas exigem esforço intensivo 

em determinadas situações (CHENG et al, 2002). Essa minimização de custos refere-

se principalmente ao gasto de horas de trabalho dos engenheiros, visto que o tempo de 

processamento das CPU´s já não é mais preocupação, pois a potência dos 

computadores cresce rapidamente no mercado. 

Além da simplificação na preparação dos dados de entrada, os métodos 

“meshless” também são reconhecidos por sua facilidade na redistribuição dos pontos 

de discretização, quando necessário em problemas de interface móvel, bem como em 

relação à sua adaptabilidade em usar funções da base radial especiais para 

comportamentos locais no domínio. KANSA (1990) introduziu o conceito da resolução 

de equações diferenciais parciais utilizando as chamadas Funções de Base Radial 

(Radial Base Functions – RBF´s), onde criou esquemas de dados dispersos sobre o 

domínio em aplicações que envolviam dinâmica de fluidos. 

Diante do exposto, resta evidente a importância do estudo de técnicas de 

resolução de equações diferenciais parciais sem malha, tais como o método de 

colocação que utiliza as RBF´s. Segundo KANSA (2000), tal método apresenta, além 

das vantagens supracitadas, duas importantes características: 
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- constitui-se em um algoritmo verdadeiramente livre de malha; 

- conforme a dimensão espacial do problema cresce, a ordem de convergência 

também cresce, implicando na necessidade de um menor número de pontos para 

atingir a mesma precisão, se comparado aos métodos MEF, MDF e MVF. 

1.3. Modelagem de Transporte de Poluentes 

A implantação do método das diferenças finitas se iniciou há cerca de 50 anos, 

já a implantação do método de elementos finitos teve início há cerca de 40 anos e os 

métodos meshless se originaram há apenas poucos anos. Dessa forma, apesar de ser 

um método muito promissor, o meshless ou meshfree necessitará de mais alguns anos 

para se encontrar disponível em pacotes computacionais visando o transporte de 

poluentes.  

O transporte de solutos é objeto de muitos problemas práticos relacionados às 

áreas de conhecimento das águas subterrâneas, tais como hidrogeologia de 

contaminantes, hidrogeologia ambiental, intrusão salina, remediação, entre outras. A 

modelagem do comportamento de substâncias inseridas no aqüífero é uma etapa 

essencial que deve ser executada durante as diferentes fases de um programa de 

investigação. 

Existem atualmente no mercado diversos softwares para o cálculo do transporte 

de poluentes em meios porosos. O SUTRA - Saturated-Unsaturated Transport (VOSS 

& PROVOST, 2002) é um programa de computador recente, que simula o movimento 

de fluidos e o transporte (de energia ou de substâncias dissolvidas) em um ambiente 

subsuperficial. O modelo emprega os métodos de elementos finitos e diferenças finitas 

em duas ou três dimensões para aproximar as equações que descrevem os processos 

simulados. 

1.4. Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral a comparação de métodos para 

modelagem computacional de fluxo e transporte em águas subterrâneas. 

Os objetivos específicos são: 

- elaboração de algoritmos para o cálculo das cargas hidráulicas e fluxo 

aplicando-se os métodos meshless ou meshfree, usando funções de base radial e o 

método da colocação; 
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- criação de rotinas computacionais em linguagem Matlab para visualização dos 

resultados; 

- comparação dos resultados obtidos com a implementação em meshless com 

os resultados obtidos em MEF ou MDF, para os problemas de fluxo; 

- resolução de problemas de transporte de poluentes com dados suficientes para 

realização da modelagem; 

- comparação de resultados e de desempenho dos modelos SUTRA e 

MODFLOW/MT3D, para os casos de transporte de poluentes. 

1.5. Estrutura da Dissertação 

O texto está estruturado em 6 capítulos, incluindo esta Introdução. O Capítulo 2 

apresenta a revisão de literatura onde são abordados os conceitos básicos sobre a 

dinâmica de fluxo e transporte em água subterrânea num meio saturado, bem como as 

equações diferenciais parciais que regem os fenômenos relacionados; em seguida, são 

abordados os métodos numéricos classicamente utilizados para resolução de 

problemas de EDP´s, e ainda os métodos meshless aplicados no presente trabalho. 

A metodologia, apresentada no capítulo 3, indica as ferramentas e a estrutura do 

estudo realizado. São apresentados os softwares escolhidos para as simulações, bem 

como os métodos empregados para as análises comparativas dos resultados obtidos 

com os algoritmos propostos. 

O capítulo 4 define os exemplos escolhidos para a aplicação dos métodos 

meshless, ilustrando situações hipotéticas nas quais se pode avaliar o comportamento 

e a precisão de tais métodos, considerados bastante recentes se comparados ao MEF 

e ao MDF.  

O capítulo 5 mostra as aplicações escolhidas para a utilização do modelo 

SUTRA no transporte de solutos, cujos resultados são comparados aos provenientes 

da simulação no MODFLOW e MT3D aos respectivos exemplos. 

As simulações e resultados estão organizados de forma conjunta no capítulo 6. 

Neste capítulo são apresentados os gráficos e tabelas que auxiliam na visualização do 

comportamento das funções estudadas em comparação a equações analíticas obtidas 

na literatura, sugerindo os valores exatos como suporte para o cálculo dos percentuais 

de erro nos testes. 
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Por fim, no Capítulo 7, estão as conclusões e as recomendações do trabalho, 

onde é apresentada uma síntese geral do trabalho, enfatizando os aspectos mais 

relevantes e as sugestões para novos estudos. 
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Capítulo 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Fluxo da Água Subterrânea 

ANDERSON & WOESSNER (1992) descrevem dois enfoques conceituais sobre 

os sistemas de águas subterrâneas: do ponto de vista do aqüífero e do ponto de vista 

do fluxo. O estudo do sistema do ponto de vista do aqüífero tem como base o conceito 

de aqüífero confinado, semi-confinado e livre.  

O aqüífero semi-confinado possui como limite superior uma camada semi-

confinante, sobre a qual se encontra o aqüífero livre, que, por sua vez, tem como limite 

superior o seu nível de água. Sob esse ponto de vista, o fluxo de água subterrânea é 

considerado horizontal nos aqüíferos e vertical através da camada semi-confinante. 

Pela hipótese de Dupuit, a componente vertical da velocidade no aqüífero é 

desprezível, tendo em vista que a espessura do mesmo é muito menor que as 

horizontais. O erro na adoção da hipótese de Dupuit é tanto maior quanto mais 

inclinada for a linha freática. 

O estudo do ponto de vista do aqüífero é utilizado para simular sistemas 

bidimensionais ou quase-tridimensionais de fluxo, de aqüíferos livres, confinados e 

semi-confinados. A carga hidráulica da camada semi-confinante não é calculada 

durante a simulação. Esta abordagem permite a utilização de modelos de uma única 

camada nos casos em que a simulação ocorre em fluxo permanente e o aqüífero livre 

não é afetado pela variação da carga hidráulica do aqüífero confinado. 

Do ponto de vista do fluxo, o estudo do sistema deve apresentar, por sua vez, 

pelo menos três camadas: a do aqüífero livre, a da camada semi-confinante e a do 

aqüífero confinado. As cargas hidráulicas são então calculadas para cada uma delas. 

Este estudo permite considerar as componentes horizontal e vertical de fluxo através 

do sistema. A equação aplicada ao modelo que governa o fluxo da água subterrânea, 

considerando-se um meio heterogêneo e anisotrópico, é obtida pela combinação 

matemática da equação de balanço de água e da Lei de Darcy (ANDERSSON & 

WOESSNER, 1992 e CLEARY, 1989).  

A equação fundamental assim obtida é representada pela equação seguinte, a 

qual é válida quando os eixos x, y e z coincidem com as direções principais do tensor 

das condutividades hidráulicas: 
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Sendo, 

=h carga hidráulica [L] 

=zyx KKK ,, condutividade hidráulica ao longo dos eixos x, y e z, respectivamente [L/T] 

=sS  armazenamento específico [1/L]. Utilizado em equações tridimensionais. 

Equivalente ao volume de água liberado [L3], por unidade de volume de material poroso 

[L3], por unidade de decréscimo de carga hidráulica [L]. 

=t  tempo [T] 

),,,(* tzyxR = termo que representa as fontes/sumidouros de água. Intrinsecamente 

positivo, definindo o volume de água que entra no sistema por unidade de volume de 

aqüífero por unidade de tempo. [L3/T.L3] 

ANDERSON & WOESSNER (1992) explicam como a equação fundamental de 

fluxo de água subterrânea foi derivada a partir da combinação do balanço de água e da 

lei de Darcy. A derivação inicia-se a partir de um cubo de material poroso, 

suficientemente grande para representar as propriedades do meio poroso, mas 

suficientemente pequeno para não refletir grandes mudanças na carga hidráulica. O 

cubo de volume igual a zyx ∆∆∆  (Figura 2.1) é conhecido como volume elementar 

representativo de um aquifero. O fluxo através do cubo é expresso em termos de 

volume de descarga (q), o qual se refere a um vetor que pode ser expresso em termo 

de três componentes: 

q = qxix+ qyiy+ qziz  (2.2) 

De acordo com a equação do balanço de água: 

fluxo de saída – fluxo de entrada = variação no armazenamento 
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Figura 2.1 - Volume elementar representativo do aqüífero. 

Considerando-se os fluxos de entrada e saída nos três eixos de coordenadas 

bem como as fontes e os sumidouros do sistema (R*), tem-se: 
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A variação no armazenamento é representada pelo armazenamento específico 

(Ss), sendo igual ao volume de água (V) liberado do armazenamento por unidade de 

volume do aqüífero por unidade de variação da carga hidráulica (h): 

dhdxdydz

dV
S s −=  (2.4) 

sendo: 

=sS armazenamento específico [L-1], utilizado em equações tridimensionais 

dV = volume de água liberado [L3] 

dh = unidade de decréscimo da carga hidráulica [L] 

dxdydz = volume de material poroso [L3] 

 A variação do armazenamento no tempo é expressa através da Equação (2.5): 
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Pela Lei de Darcy: 
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Combinando-se a Lei de Darcy (Equação (2.7)) com a equação de balanço de 

água (Equação (2.6)), é obtida a equação fundamental de fluxo de água subterrânea. A 

Equação 2.8 é derivada da Equação 2.1, definindo-se 0/ =∂∂ zh , adicionando o termo 

da drenança e estabelecendo SSb s =.  e RRb =*. , onde b é a espessura da camada do 

aqüífero.  

Assim, o sistema do ponto de vista do aqüífero pode ser representado pela 

Equação Diferencial Parcial 2.8 (ANDERSON & WOESSNER, 1992): 
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Sendo, 

=h carga hidráulica [L] 

xT  e yT = transmissividade ao longo dos eixos x e y [L2/T] 

=S  coeficiente de armazenamento [adimensional]. Utilizado em equações 

bidimensionais.  

R = termo de fontes/sumidouros de água. Intrinsecamente positivo, para saída de água 

do sistema R=-W, onde W é o volume de água que sai [L/T] 

'
'

b

hh
KL origem

z

−
−=  

L = drenança pela camada confinante [L/T] 
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=zK '  condutividade hidráulica vertical [L/T] 

='b  espessura da camada confinante [L] 

=origemh  carga hidráulica no reservatório de origem [L] 

O termo do lado esquerdo da equação representa o fluxo horizontal através do 

aqüífero. A utilização de xT  e yT  em derivadas parciais permite variar espacialmente o 

parâmetro transmissividade (considerando a heterogeneidade do sistema), enquanto 

que a indicação de x e y permite representar as possíveis variações da 

transmissividade nessas direções (no caso de meio anisotrópico). 

2.2. Modelagem Bidimensional de Aqüíferos 

Geralmente, o fluxo subterrâneo é tridimensional. Por exemplo, o vetor de 

descarga específica q possui as componentes qx, qy e qz, as quais podem ser 

diferentes de zero. Além disso, a carga piezométrica geralmente varia no espaço, ou 

seja, ),,,( tzyxhh = . No entanto, tendo em vista que na grande maioria dos aqüíferos a 

dimensão z (espessura do aqüífero – dezenas ou centenas de metros) é muito 

pequena com relação às outras duas dimensões (milhares de metros), pode-se assumir 

que o fluxo no aqüífero é essencialmente horizontal, desconsiderando-se, portanto, as 

componentes verticais (BEAR, 1987). 

A consideração de fluxo horizontal se torna estritamente verdadeira, não apenas 

uma suposição, no caso de um aqüífero confinado, isotrópico, homogêneo, horizontal, 

com espessura constante e com poços totalmente penetrantes. Entretanto, a 

aproximação ainda é razoável quando a espessura do aqüífero varia, de tal forma que 

esta variação seja muito menor do que a espessura média (BEAR, op cit). 

2.3. Problemas de Contorno e Valor Inicial 

A modelagem de água subterrânea é caracterizada pelas equações diferenciais 

parciais, tais como a Equação (2.8), que governam a dinâmica de fluxo em meios 

porosos, bem como pelas condições iniciais e pelas condições de contorno. Na maioria 

dos casos as variáveis independentes são ),,( zyx ou ),,,( tzyx . As variáveis 

dependentes são carga piezométrica, pressão, saturação, descarga específica, 

concentrações de solutos, temperatura, etc. 



11 

Quando um problema é descrito simultaneamente por um número de variáveis 

dependentes, o mesmo número de equações é necessário para se encontrar a 

solução. Cada equação descreve inter-relações entre os fenômenos físicos, assim, 

podemos nos referir às equações diferenciais parciais como modelos matemáticos do 

sistema físico real (BEAR, 1972). 

Apresentando-se como uma descrição geral do fenômeno em questão, é óbvio 

que as EDP´s por si próprias não contêm informações suficientes para se encontrar as 

respostas para as incógnitas que caracterizam um caso específico do fenômeno. 

Dessa forma, qualquer EDP possui um número infinito de possíveis soluções, as quais 

correspondem a casos particulares do mecanismo estudado. 

Segundo BEAR (op cit), para a obtenção de uma solução particular, a partir das 

inúmeras possíveis, é necessário fornecer informações suplementares, as quais ainda 

não se encontram contidas nas equações. Tais informações, em conjunto com as 

equações diferenciais parciais, definem um problema individual. Sejam elas:  

- geometria do domínio no qual o fenômeno é de interesse; 

- coeficientes físicos e parâmetros que afetam o fenômeno considerado; 

- condições iniciais que descrevem o estado inicial do sistema; 

- a interação do sistema em estudo com o sistema ao seu redor, ou seja, as 

condições de contorno do domínio. 

A discussão sobre as condições iniciais e as condições de contorno será 

restringida às duas equações: 

- Equação de Laplace 

02 =∇ h  (2.9) 

- Equação de Poisson 

0/2 =+∇ TNhxx  (2.10) 

Quando certas condições adicionais impostas pela situação física são dadas no 

contorno do domínio considerado, o problema é denominado problema de valor de 

contorno. Se o problema é tal que as variáveis dependem do tempo (situação 

transiente), as condições de contorno devem ser dadas para todos os momentos 
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simulados, além disso, devem ser fornecidas as condições iniciais no instante zero, e o 

problema passa então a ser chamado problema de valor inicial. 

Qualquer especificação de condição de contorno para as equações diferenciais 

parciais de segunda ordem consideradas no presente estudo deve incluir: a forma 

geométrica do contorno e a distribuição da variável, por exemplo, h  e/ou suas 

derivadas ao longo do contorno. 

As condições do contorno podem então ser definidas como aproximações 

matemáticas que representam fronteiras hidráulicas ou físicas que delimitam o modelo, 

ou seja, especificam a carga hidráulica ou o fluxo nos limites do sistema. Os limites 

físicos podem ser rochas impermeáveis ou grandes corpos d’água, tais como lagos, 

lagunas ou rios. Os limites hidráulicos podem ser divisores de água subterrânea e 

córregos. 

2.3.1. Contorno de Carga Hidráulica Prescrita 

Na teoria de equações diferenciais parciais, um problema no qual apenas este 

tipo de condição de contorno é encontrado é chamado problema de valor de contorno 

de Dirichlet. Chama-se, assim, Condição de Dirichlet. 

Nesta situação, a carga hidráulica é prescrita para todos os pontos do contorno 

e ocorre quando o domínio do problema é adjacente a um corpo d’água. Em três 

dimensões pode-se escrever: 

),,( zyxhh =  ou ),,,( tzyxhh =  em Ω   (2.11)

Nos casos de transporte de solutos a Condição de Dirichlet se estabelece 

prescrevendo-se a concentração C no contorno do sistema. 

2.3.2. Contorno de Fluxo Prescrito 

Ao longo de um contorno deste tipo o fluxo normal à superfície (ou à curva em 

modelo bidimensional) é prescrito para todos os pontos do contorno como uma função 

da posição e do tempo (em problemas transientes): 

),,(. zyxqnqq nn == r
 ou ),,,( tzyxqq nn =   (2.12)

onde:  

nq é a componente normal do fluxo q
r

 ao contorno 
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n
r

 é o vetor unitário normal 

 Para um meio isotrópico, essa condição de contorno pode ser expressa em 

termos de carga hidráulica: 

),,,(. tzyxf
n

h
nh =

∂
∂=∇ r

 em Ω   (2.13)

No caso da fronteira impermeável, onde o fluxo é nulo, tem-se: 

0=nq  para um meio anisotrópico   (2.14)

0. =
∂
∂=∇
n

h
nh
r

 para um meio isotrópico   (2.15)

Na teoria de equações diferenciais parciais, um problema no qual apenas este 

tipo de condição de contorno é encontrado é chamado problema de valor de contorno 

de Neumann. Chama-se assim, Condição de Neumann. 

O fluxo de massa de soluto qm deve ser prescrito para se caracterizar como a 

Condição de Neumann, no caso de transporte de poluentes. 

2.3.3. Contorno com Fluxo Dependente da Carga Hidrá ulica 

Ocorre quando ambos, a carga hidráulica e sua derivada normal são prescritas 

no contorno sob a forma: 

),,(),,( zyxfhzyx
n

h =+
∂
∂ λ  (2.16)

onde λ e f são funções conhecidas. 

Esta situação é encontrada em problemas de fluxo em fronteiras semi-

permeáveis. Este tipo de condição de contorno é chamada de Condição de Cauchy ou 

Condição Mista. 

2.4. Transporte de Poluentes em Água Subterrânea 

Os principais mecanismos que afetam o transporte de um soluto em um meio 

poroso são: convecção, dispersão mecânica, difusão molecular, interações sólido-

soluto, reações químicas e fenômenos de decaimento, os quais podem ser 

considerados como fenômenos fonte-sumidouro para o soluto (BEAR, 1979). 
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2.4.1. Dispersão Hidrodinâmica 

Considere um fluxo em um meio saturado onde se coloca, em uma determinada 

porção do domínio, uma certa quantidade de massa de um soluto. Este soluto, 

chamado traçador, pode ser identificado por sua densidade, concentração, cor, 

condutividade elétrica, etc. 

Se forem medidas as concentrações do traçador em alguns poços de 

observação espalhados pelo aqüífero, nota-se que não existirá uma fronteira abrupta 

entre a porção inicialmente ocupada pelo soluto e a porção com água sem o soluto. Ao 

invés disso, deverá ser notada uma transição gradual do domínio contendo água com 

concentração de soluto para o domínio sem nenhuma concentração de soluto (BEAR, 

1987). Conforme o fluxo continua, a largura dessa zona de transição aumenta. Esse 

espalhamento (propagação) do traçador na água, através da zona de transição, não 

pode ser explicado pela Lei de Darcy, cujo movimento ocorre apenas devido à 

velocidade média da água (Figura 2.2). 

O fenômento de espalhamento no meio poroso descrito acima é chamado de 

dispersão hidrodinâmica. Trata-se de um processo irreversível, de forma que a 

distribuição inicial do traçador não pode ser obtida pela reversão da direção do fluxo 

uniforme (BEAR, op cit). 

 

Figura 2.2 – Dispersão hidrodinâmica. 

Para explicar o espalhamento citado, deve-se levar em consideração um 

fenômeno adicional que se encontra nos espaços vazios entre os grãos do meio, a 

difusão molecular. Essa difusão, causada pelo movimento aleatório das moléculas do 

fluido, produz um fluxo adicional das partículas do traçador (a nível microscópico) das 

regiões de alta concentração para as de baixa concentração. 

O espalhamento causado pelas variações de velocidade em nível microscópico, 

o qual é ainda aumentado pela difusão molecular, especialmente na direção transversal 

à velocidade média, é chamado dispersão mecânica. Assim, o termo dispersão 
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hidrodinâmica serve para denotar a combinação da dispersão mecânica com a difusão 

molecular (BEAR, 1987). 

2.4.2. Fluxo Advectivo, Dispersivo e Difusivo 

Em cada ponto dentro do domínio do meio poroso, tem-se uma velocidade V
r

e 

uma concentração C, de alguma substância considerada; C expressa a massa da 

substância por unidade de volume do líquido. O produto VC
r

em um ponto 'x
r

 denota o 

vetor do fluxo local (quantidade da substância por unidade de área do líquido) naquele 

ponto. Não é possível predizer os valores de V
r

e C a nível microscópico, no entanto é 

possível predizer a concentração média C e o fluxo médio do traçador VC
r

a nível 

macroscópico. 

2.4.2.1. Fluxo Advectivo e Dispersivo 

Seja a velocidade do líquido em um ponto arbitrário 'x
r

, dentro do líquido que 

ocupa completamente o espaço poroso, denotada por );,'( xtxV
rrr

. x
r

 em parênteses 

indica que o ponto 'x
r

 pertence a um Volume Elementar Representativo (VER) centrado 

em x
r

. A velocidade V
r

pode ser decomposta em duas partes: a velocidade média V
r

do 

líquido dentro do VER, e um desvio V&
r

da média. Assim: 

);,'(),'();,'( xtxVtxVxtxV
rr&rrrrrr

+=  (2.17) 

Logo, o fluxo médio de uma substância considerada é igual à soma de dois 

fluxos macroscópicos: 

- um fluxo advectivo, VC
r

expressando o fluxo carregado pela velocidade média 

da água, tal como determinado pela Lei de Darcy; 

- um fluxo VC &r& expressando um fluxo adicional resultante da flutuação da 

velocidade na vizinhança (dentro do VER) do ponto considerado. Este é o fluxo que 

produz a propagação, chamado de fluxo dispersivo. 

O fluxo dispersivo pode ser expresso da seguinte forma: 

j
ij x

C
DVC

∂
∂−=&

r
&  (2.18) 
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onde ijD é chamado de Coeficiente de Dispersão Mecânica. Lembrando que c  

expressa a massa da substância por unidade de volume de água, e Vc &r
&  representa o 

fluxo por unidade de área da água. 

2.4.2.2. Coeficiente de Dispersão Mecânica 

Vários autores derivaram expressões para a relação entre o coeficiente de 

dispersão e a configuração microscópica da matriz porosa, a velocidade de fluxo e a 

difusão molecular. 

O coeficiente ijkma , chamado dispersividade do meio poroso, é um tensor que 

expressa a configuração microscópica da interface sólido-líquido. Os componentes 

desse tensor são relacionados a dois parâmetros: La , chamado de dispersividade 

longitudinal e Ta , chamado de dispersividade transversal.  

2.4.2.3. Difusão Molecular 

A nível microscópico, o vetor de fluxo 
)(d

J , devido à difusão molecular é 

expresso pela Lei de Fick: 

CDJ d

d
∇−=

)(
 (2.19) 

onde dD  é o coeficiente de difusão molecular em um fluido. 

2.4.3. Equação de Conservação de Massa de um Poluen te 

Como no caso do fluxo de água, cada uma das várias equações de fluxo 

mostradas anteriormente envolve duas variáveis: o fluxo e a concentração. O balanço 

macroscópico assume a forma de uma Equação Diferencial Parcial de segunda ordem, 

o qual expressa o balanço em um ponto dentro do domínio do meio poroso. A equação 

de balanço de massa de um poluente, expressa em termos de C, chamada de Equação 

de Dispersão Hidrodinâmica ou Equação Advecção-Dispersão, tem a seguinte forma: 

Rd RCPCfCnDCnDqC
t

nC +−Γ+−∇−∇−−∇=
∂

∂ ρ)...(

 

(2.20) 

onde 

n é a porosidade  
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D é o coeficiente de dispersão mecânica 

dD é o coeficiente de difusão molecular 

f é a quantidade de poluente que sai da água por mecanismos de troca de íons e 

adsorção 

Γρ  é a massa adicionada ou retirada devido a interações químicas ou fenômenos de 

decaimento, por unidade de volume do meio, por unidade de tempo. 

PC é a quantidade de poluente retirado por unidade de volume, por unidade de tempo 

(sumidouro) 

RRC é a quantidade de poluente injetado por unidade de volume, por unidade de tempo 

(fonte) 

2.5. Métodos Numéricos Clássicos 

2.5.1. Método dos Elementos Finitos 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma técnica numérica para a análise 

de diversos problemas de engenharia, os quais são muito complicados para serem 

resolvidos satisfatoriamente por métodos analíticos clássicos. Tais problemas podem 

ser encontrados nas mais diversas áreas da engenharia, por exemplo, análises de 

tensões, transferência de calor, fluxo em meios porosos, entre outras que envolvem 

EDP’s.  

A técnica de elementos finitos produz muitas equações algébricas simultâneas, 

as quais são geradas e resolvidas com o uso de computadores, que por sua vez 

efetuam os cálculos em alta velocidade e fornecem as soluções, que raramente são 

exatas. No entanto, com o aumento do número de equações os erros diminuem, e 

resultados precisos o suficiente para fins de engenharia são obtidos com custo 

razoável.  

O MEF se adapta de forma mais simples a problemas com geometrias 

complicadas, como as regiões dos aqüíferos, do que o MDF. Para problemas 

transientes envolvendo a equação da difusão em forma bidimensional (equação de 

Poisson), normalmente o tempo é discretizado através do MDF e o espaço através da 

formulação de resíduos ponderado do Método de Galerkin. Assim, a linearização pode 
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ser feita de forma simples, aproveitando a discretização da variável temporal em 

diferenças finitas. 

A maior dificuldade que os métodos aproximados apresentam na prática, dentre 

eles o MEF, é a escolha da função de aproximação a ser empregada em um problema 

complexo. Essas funções, em geral, têm que satisfazer exatamente as condições de 

contorno do problema e, além disso, representar adequadamente a geometria e 

propriedades físicas do meio.  

Em termos computacionais, para se poder usar esses conceitos de forma 

sistemática utilizando o MEF, empregam-se funções de aproximação locais ao invés de 

globais. Desta maneira, divide-se (discretiza-se) inicialmente o contínuo em um certo 

número de “elementos” e aplica-se uma aproximação local da variável do problema em 

cada um desses elementos. Fazendo-se, posteriormente, a junção de todos os 

elementos, obtém-se um sistema de equações relativo ao modelo discreto, com um 

número finito de incógnitas.  

- Fundamentação Teórica do Método 

Muitos problemas de engenharia são usualmente representados por equações 

diferenciais 0)( =uA  definidas em todo domínio ( Ω  - volume, área, etc.), cuja solução 

(u  - potencial, deslocamento, etc.) deve satisfazer certas condições 0)( =uB  sobre o 

contorno (Γ ) desse domínio (ZIENKIEWICZ, 1986). 

X

Ω

Γ

Y

 

Figura 2.3 – Domínio e contorno. 

A forma descrita acima é dita forte por exigir que suas soluções sejam 

verificadas em todos os pontos do domínio e contorno. A fim de relaxar essa exigência, 

exprimem-se os operadores diferenciais 0)( =uA  e 0)( =uB , os quais caracterizam o 

problema, na forma de integrais ponderadas. 
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0)( ≡Ω⋅∫
Ω

duAv T  (2.21) 

0)( ≡Γ⋅∫
Γ

duBv
T

 (2.22) 

onde as funções v  e v  são funções de ponderação, que satisfazem as condições de 

continuidades para que as integrais (Equações (2.21) e (2.22)) existam em todos os 

pontos do domínio e do contorno.  

Sendo û  uma função aproximadora aplicada nos operadores diferenciais )(uA  e 

)(uB , se obtém um resíduo, tal que: 0)ˆ( ≠uA  e 0)ˆ( ≠uB . Basicamente, as restrições 

sobre a função de aproximação û  estão em função das ordens de derivação 

empregadas nos operadores diferenciais )(uA  e )(uB  Sendo m  a derivada de maior 

ordem entre )(uA  e )(uB , então a função aproximadora û  deve ter sua derivada de 

ordem 1−m  contínua em Ω . Dessa maneira tem-se a formulação dos Resíduos 

Ponderados nas integrais (2.21) e (2.22), que reescritas assumem o seguinte formato: 

∫∫
ΓΩ

=Γ⋅+Ω⋅ 0)ˆ()ˆ( duBvduAv
TT  (2.23) 

Em muitas situações, como na Equação de Poisson, pode-se realizar integração 

por partes sobre (2.23) obtendo a seguinte equação: 

∫∫
ΓΩ

=Γ⋅+Ω⋅ 0)ˆ()()ˆ()( duMvHduDvG TT  (2.24) 

sendo D  e M operadores que contêm ordens de derivadas mais baixas em relação 

aos operadores diferenciais A  e B . Logo a função û  pode assumir uma ordem de 

continuidade mais baixa, sendo somente exigido a continuidade mais alta da função v . 

A forma da Equação (2.24) chama-se formulação fraca, considerada mais conveniente 

que a formulação dita forte (ZIENKIEWICZ, 1986).  

A equação aproximadora û  usada na formulação do Método dos Elementos 

Finitos assume a seguinte forma: 

∑
=

⋅=
n

i
ii uu

1

ˆ φ  (2.25) 
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onde n  é o número de pontos adotados para a discretização do domínio Ω ; iφ  são 

funções de forma associadas aos nós i , que são caracterizados pelas variáveis 

independentes; iu  são valores da função incógnita u  ou de suas derivadas. 

No Método de Galerkin a função v é a mesma da função de aproximação u . 

Substituindo-se a aproximação de v  na Equação (2.24), obtêm-se um conjunto de n  

relações integrais. 

∫∫
ΓΩ

=Γ⋅+Ω⋅ 0)ˆ()()ˆ()( duMHduDG jj φφ , nj ,...,2,1=  (2.26) 

Considerando que as equações diferenciais são lineares, o sistema de equações 

(2.26) será um sistema de equações lineares dando uma maior sistematização à 

geração da aproximação, ZIENKIEWICZ (1986): 

}0{}{}{][ =+× FuK  (2.27) 

Definindo-se as funções de forma localmente sobre os elementos chega-se num 

sistema discreto, que pode ser formado pela contribuição de cada elemento e , tal que: 

∑
=

=
N

e

e
ijij KK

1

;           ∑
=

=
N

e

e
ijij FF

1

 (2.28) 

sendo N  o número de elementos. 

2.5.2. Métodos das Diferenças Finitas 

A resolução de equações diferenciais, ordinárias ou parciais, usando o Método 

das Diferenças finitas, consiste em substituir os termos que contenham derivadas por 

aproximações de diferenças finitas, originando um sistema de equações algébricas 

para serem resolvidas. 

Para uma função )(xf  contínua, definida em certo intervalo, sua expansão 

através de série de Taylor, em torno de um dado ponto 0x conhecido e pertencente ao 

seu domínio é dada por: 

])[()(
!3

)(
)(

!2

)(
)()()( 4

0

3

0

2

000 xOxf
x

xf
x

xfxxfxxf ∆+′′′⋅∆+′′⋅∆+′⋅∆+=∆+  (2.29) 
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])[()(
!3

)(
)(

!2

)(
)()()( 4

0

3

0

2

000 xOxf
x

xf
x

xfxxfxxf ∆+′′′⋅∆−′′⋅∆+′⋅∆−=∆−  (2.30) 

onde as potências de x∆  maiores ou iguais à quarta ordem estão representadas pelo 

termo ])[( 4xO ∆ . Organizando as equações acima e dividindo cada termo por x∆ , vem 

que: 

)(
)()(

)( 00
0 xO

x

xfxxf
xf ∆+

∆
−∆+

=′  (2.31) 

)(
)()(

)( 00
0 xO

x

xxfxf
xf ∆+

∆
∆−−

=′  (2.32) 

Desprezando os termos relativos ao erro )( xO ∆ , que contêm potências de x∆  

maiores ou iguais a um, chega-se às seguintes expressões, conhecidas como: 

• Diferença Finita Progressiva: 

x

xfxxf
xf

∆
−∆+=′ )()(

)( 00
0

 
(2.33) 

• Diferença Finita Regressiva: 

x

xxfxf
xf

∆
∆−−=′ )()(

)( 00
0

 
(2.34) 

Os erros inerentes em ambas as equações são de primeira ordem, denominados 

esquemas de primeira ordem. Como esquema de segunda ordem, com precisão 

melhor que os anteriores, têm-se a seguinte equação: 

• Diferença Finita Centrada: 

x

xxfxxf
xf

∆⋅
∆−−∆+=′

2

)()(
)( 00

0
 

(2.35) 

Aplicando-se a técnica de diferenças finitas a um problema físico qualquer, seu 

domínio, região dos valores assumidos pela variável independente geométrica, é 

discretizado por uma grade de pontos ou grade computacional (Figura 2.4). Para um 

problema transiente o processo computacional acontece em intervalos discretos de 



22 

tempo, onde a diferença entre dois valores de tempo consecutivo é denominada 

intervalo de tempo computacional. 

Dois esquemas podem ser elaborados dependendo do tipo de diferença finita, 

progressiva, centrada ou regressiva, adotada na solução de determinado problema:  

Esquema Explícito 

Quando as equações resultantes, após a aplicação da aproximação, podem ser 

resolvidas diretamente para cada nó computacional em cada tempo, o esquema é 

chamado explícito. Para tanto, a aproximação por diferenças finitas da derivada 

espacial deve ser expressa em termos de valores das variáveis no nível de tempo 

conhecido. 

 

Figura 2.4 - Discretização de um domínio usando-se o MDF. 

Para problemas transientes, existem vários métodos que seguem esquemas 

explícitos de aproximação, entre eles o esquema difusivo, que aproxima as derivadas 

parciais da função ),( txf , tal que: 

x

ff

x

f j
i

j
i

∆⋅
−≈

∂
∂ −+

2
11  (2.36) 
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t

ffff

t

f j
i

j
i

j
i

j
i

∆
+⋅−+⋅−≈

∂
∂ −+

+ ]2/)()1([ 11
1 αα

 (2.37) 

em que o subscrito i denota os pontos da grade na direção de x  e o sobrescrito j 

denota os pontos da grade no tempo t  (Figura 2.5), e α  é um parâmetro de 

ponderação chamado de fator de relaxação e varia de 0 a 1. 

 

Figura 2.5 - Grade computacional para o método das diferenças finitas. 

Esquema Implícito 

Quando as derivadas parciais em relação ao espaço são substituídas por 

aproximações de quocientes de diferenças finitas, em termos das variáveis no nível de 

tempo desconhecido, tem-se o esquema implícito. Várias formulações de esquemas 

implícitos são usadas na técnica de modelagem em águas subterrâneas. 

Um esquema de diferenças finitas do tipo explícito só será estável se os passos 

de tempo e espaço, t∆  e x∆ , forem tais que, ao longo do processo numérico, 

satisfaçam à condição de Courant. Muitas vezes adotam-se intervalos de tempo muito 

pequenos que, por sua vez, eleva o custo computacional para satisfazer a condição de 

Courant. Para fugir desta condição de estabilidade, pode-se utilizar um esquema de 

diferenças finitas implícito. 

Seja uma função ),( txf , contínua e derivável, onde suas derivadas são 

aproximadas por diferenças finitas incorrendo certo erro de truncamento, na seguinte 

forma: 



24 

])1([)1(])1([),( 1
11

1
j

i
j

i
j

i
j

i fffftxf ⋅−+⋅⋅−+⋅−+⋅⋅= +
++

+ φφθφφθ  (2.38) 

)]()1()([
1

1
11

1
j

i
j

i
j

i
j

i ffff
xx

f −⋅−+−⋅⋅
∆

≈
∂
∂

+
++

+ θθ  (2.39) 

)]()1()([
1

1
11

1
j

i
j

i
j

i
j

i ffff
tt

f −⋅−+−⋅⋅
∆

≈
∂
∂

+
++

+ φφ  (2.40) 

em que θ  e φ  são fatores de ponderação no tempo e no espaço, respectivamente, 

assumindo valores entre 0 e 1. 

2.6. Métodos de Colocação 

Paralelamente ao desenvolvimento de métodos sem malha (meshless) por parte 

da comunidade MEF, surgiram nos últimos anos outros métodos dessa natureza, os 

quais são baseados na interpolação e na colocação de funções de forma globais 

(CHENG et al., 2002). Diversos estudos têm aplicado os métodos de colocação para 

demonstrar que sua natureza é puramente sem malha. Além disso, estes trabalhos 

demonstram que tais métodos apresentam margens de erro menores do que qualquer 

outro método (CHENG, op cit).  

2.6.1. Definição do Método 

 Considere uma EDP elíptica, tal como a equação de Poisson 

)(2 xfu =∇     em Ω   (2.41) 

e as condições de contorno 

)(1 xgu =     em DΓ   (2.42) 

)(2 xg
n

u =
∂
∂

    em NΓ   (2.43) 

onde Ω  é o domínio do problema com contorno Γ , e DΓ  e NΓ  são os contornos 

sujeitos aos tipos de condições de contorno de Dirichlet e Neumann, respectivamente. 

Assume-se que a solução aproximada û  do sistema de equações acima é dada 

por 
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∑
=

=
n

i
ii xxu

1

)()(ˆ ϕα   (2.44) 

onde n é o número total de pontos colocados, )(xiϕ  são as funções de base e iα  são 

as constantes a serem determinadas. 

A solução aproximada (2.44) deve satisfazer a equação governante e as 

condições de contorno. Vamos assumir quem em uma série de n1 distintos pontos a 

equação governante (2.41) é satisfeita pela solução aproximada (2.44) 

)()(
1

2
j

n

i
jii xfx =∇∑

=

ϕα ;         1,...,2,1 nj = ;       Ω∈jx  (2.45) 

e para satisfazer as condições de contorno 

)()( 1
1

j

n

i
jii xgx =∑

=

ϕα ;      211 ,...,1 nnnj ++= ;       Djx Γ∈    (2.46) 

)(
)(

2
1

j

n

i

ji
i xg

n

x
=

∂
∂

∑
=

ϕ
α ;    32121 ,...,1 nnnnnj ++++= ;     Njx Γ∈    (2.47) 

Se nnnn =++ 321 , então tem-se um sistema linear que pode ser resolvido para os n 

coeficientes iα . A solução completa do problema é então definida em todos os pontos 

de Ω  pela Equação (2.45). Este procedimento foi utilizado por CHENG & CABRAL 

(2005) para realizar alguns tipos de modelagem, e o processo é considerado como um 

método de colocação. 

2.6.2. Funções de Base Radial 

KANSA & HON (2000) descrevem as funções de base radial, g(x), x ∈ Rn, como 

aquelas as quais dependem apenas da distância radial (Euclidiana) entre os nós (xj). 

Existem infinitas classes de Funções de Base Radial (Radial Base Functions – RBF´s), 

podendo assumir formas globais ou compactas. As RBF´s globais mais comumente 

usadas são (KANSA & HON, op cit): 
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- Gaussianas: 

( )












 −
−

j

jxx

e
σ

2

 
(2.48) 

- TPS (Thin Plate Spline): 

( ) ( )jj xxxx −− log2

 
(2.49) 

- Multiquádricas: 

( )[ ] 2/322 −
+−

n

jj cxx  (2.50) 

Os métodos meshless que utilizam funções de base radial têm demonstrado 

excelentes resultados em diversos trabalhos. LI (2004) apresenta um método não-

iterativo que utiliza as RBF´s na resolução de problemas inversos de contorno em 

equações elípticas lineares. Vários exemplos são apresentados por LI (op cit), onde 

são reconstruídas as soluções e suas respectivas derivadas normais em partes 

inacessíveis do domínio, a partir de condições de Neumann e Dirichlet dadas em partes 

acessíveis do domínio. Tais problemas inversos se mostram particularmente 

interessantes na resolução de fluxo subterrâneo, uma vez que pode ser necessário 

reconstruir condições de contorno em fronteiras desconhecidas a partir daquelas 

conhecidas na região em estudo. 

As técnicas de resolução de EDP’s utilizando as RBF’s foram introduzidas por 

KANSA (1990). De acordo com LI (2004) são técnicas bastante simples e eficientes, e, 

além disso, apresentam várias vantagens comparadas aos métodos numéricos 

clássicos, tais como o método dos elementos finitos, o método das diferenças finitas e 

o método dos volumes finitos, quais sejam: são métodos de implementação 

relativamente simples; alcançam precisão igual ou até melhor do que o MDF e o MEF; 

são bastante atrativos para a resolução de problemas de alta dimensão, visto que as 

RBF’s independem da dimensão espacial. 

Os métodos introduzidos por KANSA (op cit) têm sido aplicados com sucesso 

em várias EDP’s, tais como em problemas de mistura bifásica, transferência de calor, 

equação não-linear de Burger, equações para simulação de maré, entre outras. 
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2.6.3. Funções de Base Radial Multiquádricas 

O MQ-RBF (Multiquadric Radial Basis Function) é um método de colocação 

bastante recente, o qual utiliza as funções de base globais na discretização de EDP’s. 

O método começou a ser utilizado nos anos 70 para a interpolação de dados dispersos, 

mas somente no início dos anos 90 KANSA (1990) começou a usá-lo para resolver 

equações diferenciais parciais. A partir de então a técnica passou a ser utilizada em 

diversos problemas em 2D e 3D.  

Segundo FEDOSEYEV et al. (2002), o uso do método MQ-RBF em EDP’s 

conduz a problemas de dimensão finita com matrizes cheias. O chamado Método de 

Kansa é tipicamente conhecido por apresentar alta precisão com um número 

relativamente pequeno de nós desconhecidos (dezenas ou centenas para problemas 

2D). Além disso, os sistemas lineares resultantes podem ser eficientemente resolvidos 

por métodos diretos FEDOSEYEV et al. (op cit). 

A forma básica das MQ-RBF’s é dada pela Equação (2.50), onde ( )2
jxx −  é a 

distância euclidiana entre os nós e jc  é uma constante denominada parâmetro de 

forma. 

A escolha do parâmetro de forma tem se tornado um tópico bastante estudado 

nas aplicações RBF’s. FRANKE (1982) apud WANG (2002) analisou cerca de 30 

esquemas de interpolação em 2 dimensões e os esquemas mais precisos foram os 

utilizados com as funções multiquádricas. Ele sugere um parâmetro de forma: 

NDc /25,1=  (2.51) 

em bases multiquádricas, onde D  é o diâmetro do círculo mínimo que engloba todos 

os pontos do domínio e N  é o número de pontos.  

HARDY (1990) apud WANG (2002) recomenda: 

jc  = 0,815.d   (2.52) 

onde ∑
=

=
N

i
idNd

1

)/1( , e id é a distância entre o ith ponto e seu vizinho mais próximo. 
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Recentemente, HUANG et al (2007) apresentaram comentários a respeito da 

escolha do parâmetro de forma, considerando os aspectos relacionados à estimativa 

de erros e à otimização do coeficiente c. 
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Capítulo 3 - METODOLOGIA 

A metodologia empregada no presente trabalho envolveu basicamente as 

seguintes etapas: implementação computacional dos problemas propostos; análise de 

performance computacional, a qual analisa o tempo de processamento dos algoritmos; 

comparação dos resultados com soluções analíticas clássicas; comparação com o 

método das diferenças finitas e comparação com o método dos elementos finitos. 

3.1. Implementação Computacional 

Os algoritmos foram desenvolvidos em linguagem Matlab e processados em um 

micro-computador Sempron 2200+ de 1,50GHz e 512Mb RAM. No Matlab os sistemas 

de equações são resolvidos através do procedimento direto por matriz inversa, o que 

ocasiona simplicidade e compactação dos códigos.  

A figura a seguir ilustra a sequência estabelecida em todas as aplicações 

executadas, elaborada de tal forma a facilitar alterações nas características do modelo 

proposto, tais como geometria, função de base, parâmetros de forma, variáveis físicas 

e arranjo dos pontos de colocação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Sequência de programação para execução dos modelos em Matlab. 

(a) – arquivo escrito em Matlab para resolver o problema de fluxo subterrâneo através 

do método da colocação com radial base functions; 

(b) – definem-se todas as propriedades geométricas (espessura do aqüífero, ângulo do 

fluxo específico, raio de influência, distância entre os poços, etc.), características 

hidrogeológicas do problema (transmissividade), condições de contorno de cada nó 

(Dirichlet e Neumann) e extrai-se a singularidade dos poços; 

SOLVE (a) 

EXEMPLO (b) 

- PEDE NÓS (c) 

- PEDE “c” (d) 

CINVMQ (e) 

UINVMQ (f) 

UEXACT (g) 

RESULTADOS (h) 
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(c) – o programa pede a quantidade de nós de colocação, distribuídos regularmente 

sobre o domínio, com condições de contorno já estabelecidas nas fronteiras definidas 

em (b); alguns nós são distribuídos próximos aos poços; 

(d) – o programa pede o valor do parâmetro de forma c da Equação (2.50); 

(e) – resolve-se o sistema de formado pelas Equações (2.45), (2.46) e (2.47); 

(f) – calculam-se as cargas hidráulicas pela Equação (2.44); 

(g) – calcula-se o valor das cargas pela solução exata do problema, para os nós de 

colocação; 

(h) – plotam-se os resultados. 

3.2. Avaliação do Parâmetro de Forma 

O fator mais importante para o sucesso nos esquemas de interpolação de dados 

utilizando as RBF’s Multiquádricas é o estudo do comportamento das funções a partir 

da variação dos valores do parâmetro de forma c (Equação (2.50)). Segundo WANG 

(2002), uma análise teórica geral sobre como o parâmetro c afeta a precisão dos 

resultados é muito difícil, portanto, faz-se necessário um estudo numérico cuidadoso e 

refinado sobre tal coeficiente. 

Nos testes numéricos realizados foram comparados diversos valores de c, 

partindo-se dos sugeridos por FRANKE (1982) apud WANG (2002), na Equação (2.51) 

e por HARDY (1990) apud WANG (2002), na Equação (2.52). Os resultados obtidos 

são analisados pelo erro relativo, confrontando-se com as soluções analíticas dos 

problemas. Dessa forma, é possível observar como o parâmetro de forma afeta a 

precisão dos cálculos, seja em distribuições regulares ou irregulares dos nós sobre o 

domínio do problema. 

Todos os testes foram realizados por tentativa e erro, com relação à escolha do 

parâmetro de forma c. Segundo FASSHAUER & ZHANG (2007) apud MENESCAL 

(2008), na literatura de estatística este método de validação cruzada vem sendo 

utilizado há algum tempo. 

3.3. Análise de Desempenho Computacional 

A discretização é um fator bastante importante em qualquer modelo no qual se 

utilizam métodos numéricos. Para se obter uma melhor solução do problema, é 

conveniente um refinamento da malha de discretização do domínio em aplicações MDF 
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e MEF. Nos métodos de colocação, o número de nós colocados também representa 

um fator essencial para a obtenção de melhores resultados. 

Nos exemplos estudados foram realizados testes com diversos arranjos de 

pontos de colocação, no intuito de avaliar a precisão dos resultados e o tempo de 

processamento da CPU. Em análises numéricas o tempo de processamento tem 

influência no projeto, mas bem menos do que antigamente, visto que os computadores 

se apresentam com capacidade de processamento cada vez maior. No entanto, é 

importante para um bom método que sua precisão seja suficiente para a finalidade 

proposta, mas sem deixar a desejar no tempo que a máquina levará para efetuar os 

cálculos. 

Atualmente um tópico de influência nos custos de projeto é o tempo gasto para 

entrar com os dados da malha e para preparar a mesma de forma adequada. Um 

método que economize o tempo necessário para o engenheiro na elaboração da 

malha, proporciona um avanço significativo. 

As análises de discretização versus tempo de processamento foram realizadas 

no mesmo micro-computador de 1,5 GHz e 512 Mb RAM, sob as mesmas condições 

operacionais do sistema, ou seja, sem quaisquer programas em execução no Windows, 

sem proteção de tela, na mesma versão do software Matlab, etc.  

3.4. Comparação com Soluções Analíticas 

Buscando-se avaliar o desempenho dos modelos propostos, implementados 

computacionalmente com as técnicas meshless, foram comparados os resultados 

numéricos assim obtidos, com soluções analíticas da teoria clássica de fluxo de águas 

subterrâneas. 

As equações analíticas também serviram como referência na validação dos 

modelos, ou seja, os parâmetros de forma (c) obtidos em um problema em particular 

são utilizados na simulação desse mesmo problema, porém com características físicas 

e geométricas diferentes. Este procedimento é importante porque analisa a 

aplicabilidade e a sensibilidade do algoritmo a variações dos dados do problema.    

3.5. Comparação com o Método das Diferenças Finitas  

Os resultados obtidos com os programas meshless foram comparados com os 

resultados de diferenças finitas através do software MODFLOW do U. S. Geological 

Survey (MCDONALD & HARBAUGH, 1984). O programa MODFLOW simula o 
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escoamento de água subterrânea através da matriz porosa do subsolo utilizando o 

Método das Diferenças Finitas.  

O modelo simula o escoamento em 2D e 3D e o domínio em estudo é 

subdividido em células dispostas em linhas, colunas e camadas, onde as células ativas 

apresentam interconexão hidráulica com as células vizinhas. O software é estruturado 

de forma modular, onde cada módulo é relacionado com alguma característica do 

aquifero, com as condições de contorno ou com a própria seqüência de simulação 

computacional. As incógnitas são colocadas no centro de célula e o sistema de 

equações é resolvido por métodos iterativos. 

O programa utilizado para pré-processamento e pós-processamento foi o Argus 

ONE da Scientific Software Group. O Argus ONE é um software avançado de pré e 

pós-processamento que pode ser integrado com diversos modelos, dentre eles o 

MODFLOW. Foi necessário também baixar no site do U. S. Geological Survey o 

MODFLOW GUI, cuja finalidade é permitir a integração com o Argus ONE. 

O Argus ONE é distribuído em versão demo, na qual todas as funções estão 

habilitadas ao usuário, no entanto, o projeto criado não pode ser salvo no disco. Ainda 

assim, nos casos analisados no presente estudo isso não se caracterizou como um 

problema, visto que as situações estudadas são simples e fáceis de serem criadas 

novamente. 

3.6. Comparação com o Método dos Elementos Finitos 

Para comparar os resultados obtidos com o meshless aos resultados gerados 

em elementos finitos foi utilizado o programa SUTRA. O SUTRA é um programa 

computacional que simula fluxo e transporte de energia e soluto em meios porosos. O 

código emprega uma hibridização do método dos elementos finitos com o método das 

diferenças finitas em 2 ou 3 dimensões. As aproximações em elementos finitos são 

empregadas nos termos que descrevem o fluxo do fluido, do soluto e energia. A 

discretização espacial, para os problemas transientes é feita com a aproximação em 

diferenças finitas. 

O SUTRA apresenta estrutura modular, assim como o MODFLOW, permitindo 

implementações e eventuais alterações em seus códigos-fonte. O modelo fornece 

como resultados as cargas hidráulicas e/ou a concentração de solutos e/ou a 

temperatura no meio, provenientes de simulações estacionárias ou transientes. 
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O Argus ONE também foi o programa de pré e pós-processamento utilizado nas 

simulações do SUTRA. Conforme exposto acima, o Argus permite a integração com 

diversos programas de fluxo subterrâneo, o que facilita sobremaneira os trabalhos de 

elaboração dos modelos matemáticos. A Figura 3.2 mostra a tela principal do Argus 

ONE, indicando o projeto no qual será iniciada uma simulação. 

É importante destacar que os testes comparativos de tempo de processamento, 

descritos no item 3.2, foram realizados entre algoritmos meshless e MEF escritos no 

Matlab, pois fica evidente que o tempo de processo do MEF no Argus ONE não pode 

servir de parâmetro para os tempos de resposta dos algoritmos meshless escritos no 

Matlab. Portanto, o software Argus ONE foi utilizado apenas como uma ferramenta 

para a comparação da precisão dos resultados e não para tempo de cálculo dos 

problemas. 

 

Figura 3.2 - Tela principal do programa Argus ONE.  
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Capítulo 4 – COMPARAÇÃO DE MODELOS DE FLUXO 

Neste capítulo são apresentados os exemplos escolhidos para a aplicação dos 

métodos meshless, ilustrando situações hipotéticas nas quais se pode avaliar o 

comportamento e a precisão de tais métodos, considerados bastante recentes se 

comparados ao MEF e ao MDF. 

4.1. Sensibilidade da FBR-MQ 

Nessa primeira aplicação, é proposto um caso simples de problema de contorno, 

com o intuito de mostrar a sensibilidade de uma aplicação RBF-MQ ao valor do 

parâmetro de forma c em função da distribuição dos pontos de colocação.  

O problema é determinar a função ),( yxu que satisfaz a seguinte EDP (Equação 

de Laplace): 

02 =∇ u  (4.1)

no quadrado 10 ≤≤ x , 10 ≤≤ y . Condições de contorno são prescritas nos quatro lados 

do domínio quadrado, como mostra a Figura 4.1. Em três lados do quadrado coloca-se 

u = 0; em um lado é mantida uma carga h constante. 

 

Figura 4.1 - Domínio do problema e condições de contorno. 

Uma solução analítica da Equação (4.1) com as condições de contorno 

consideradas é dada por CARSLAW & JEAGER (1976) apud SHARAN (1997):  
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Uma FBR-MQ foi implementada no algoritmo, utilizando diferentes densidades 

de pontos de colocação. Todos esses pontos são uniformemente distribuídos, tal como 

a Figura 4.2. Para cada densidade de pontos de colocação foram testados diferentes 

valores do parâmetro de forma c. Nas resoluções em MEF e MDF foram testadas 

malhas com diferentes refinamentos. 

 

Figura 4.2 - Uma das distribuições de pontos de colocação (grade 5 x 5). 

Os cálculos computacionais foram executados com h = 100 na Equação (4.2), e 

as soluções obtidas são comparadas com a solução exata e com os resultados obtidos 

em MEF e MDF. A Figura 4.3 ilustra uma das malhas MEF e MDF, com as condições 

de contorno nos quatro lados do quadrado, utilizadas para comparação dos resultados. 
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Figura 4.3 – Uma das malhas MEF (elementos quadrangulares) e MDF utilizada nas simulações. 

4.2. Análise do Tempo de Processamento FBR-MQ ×  MEF 

Conforme descrito anteriormente, foi necessário o desenvolvimento de um 

algoritmo MEF em linguagem Matlab, no intuito de nivelar as condições de 

processamento de ambas as técnicas numéricas, MEF e FBR-MQ, para a resolução do 

problema proposto.  

O exemplo em questão trata-se da modelagem simples de fluxo de um aquífero 

aluvial com geometria irregular (Figura 4.4). O aqüífero contém duas rochas 

impermeáveis (hachuradas) e possui uma condutividade hidráulica diferente para as 

porções esquerda e direita (Região 1 e 2). A vazão é originada de uma carga hidráulica 

constante, relativa ao lago no topo do domínio, descarregando no rio, o qual representa 

carga especificada na parte inferior do domínio. Dois poços bombeiam o aqüífero a 

uma taxa Q constante de 0,001 m3/s e 0,002 m3/s, e uma fonte é especificada num 

poço de injeção de fluido com Q = 0,0025 m3/s e concentração de poluentes 

desconsiderada. 
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Figura 4.4 - Aqüífero considerado no problema. Modificado de McDONALD & HARBAUGH, 1984. 

A Figura 4.5 e a Figura 4.6 mostram, respectivamente, o modelo conceitual e 

uma malha de elementos finitos criada no software GID e exportada em código ASCII 

nos arquivos chamados “coords.txt” e “lnods.txt” que listam, respectivamente, as 

coordenadas X e Y dos nós e a ligação entre estes para formar a malha de elementos. 

 

Figura 4.5 - Modelo conceitual idealizado para o problema proposto. 
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Figura 4.6 - Malha de elementos finitos criada no GID. 

Foi utilizado o software ArgusOne para a imposição das condições de contorno 

no problema. A versão demo utilizada do ArgusOne só permite a utilização de uma 

malha com até 625 elementos, logo os testes foram elaborados de tal forma que não se 

atingisse esse número. A geometria e os contornos do sistema foram criados a partir 

da malha criada no GID, colocada como plano de fundo no pré-processador ArgusOne. 

A condição de contorno do rio, a qual supostamente varia de forma linear de h = 

24 a h = 5, foi imposta como uma função no pré-processador ArgusOne, e o mesmo se 

encarrega de interpolar e prescrever os valores de carga em cada nó ao longo do rio. 

No total foram utilizados 332 nós para a malha mostrada acima. A partir daí, os valores 

prescritos em todos os nós de contorno foram exportados em ASCII para utilização no 

algoritmo em Matlab. Os resultados do problema serão mostrados no Capítulo 6.2. 

4.3. Análise Comparativa para Diferentes Funções de  Base  

Neste exemplo é analisado um aqüífero homogêneo, isotrópico e de espessura 

constante, confinado nas faces superior e inferior por rochas impermeáveis, onde foi 

colocado um poço de bombeamento. A Figura 4.7 ilustra o cone de rebaixamento 

causado pelo poço bombeando o aqüífero confinado.  



39 

 

Figura 4.7 - Poço bombeando num aqüífero confinado não drenante. Fonte: Feitosa, 2000. 

O poço é bombeado a uma taxa constante Q = 0,001 m3/s e inicialmente a 

superfície piezométrica possui uma carga hidráulica constante de 200,0 m. Quando o 

bombeamento se inicia é formado o cone de rebaixamento nas vizinhanças do poço. 

Tendo em vista a simetria do problema e o regime estacionário, a carga )(rφ pode ser 

obtida resolvendo-se a equação de Laplace em coordenadas polares (BEAR, 1979): 

0
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22

2

=
∂
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+
∂
∂

rrr

φφ
 (4.3)

da qual se obtém: 

er

r

T

Q
h ln

2π
=∆  (4.4)

onde h∆  é o rebaixamento, Q  é a vazão do bombeamento, T  é a transmissividade, r  

é o raio do ponto desejado e er  é o raio do poço. A Figura 4.8, a Figura 4.9, a Figura 

4.10 e a Figura 4.11 mostram a geometria do problema, as discretizações empregadas 

em MDF e MEF e as condições de contorno empregadas, respectivamente. 
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Figura 4.8 - Aquifero confinado com poço de bombeamento. 

 

Figura 4.9 - Discretização (grade 26 x 26) utilizada para o MDF (MODFLOW). 
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Figura 4.10 - Discretização (24 x 24 elem.) utilizada para o MEF (SUTRA). 

 

 

Figura 4.11 – Condições de contorno do problema. 

As discretizações propostas para o MEF e o MDF foram tais que não 

ultrapassassem o número máximo de elementos admitido pelo software ArgusONE em 

sua versão DEMO. Dessa forma, buscando-se os melhores resultados possíveis para 
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esses dois métodos, utilizou-se o máximo permitido, qual seja, 625 para elementos ou 

nós. 

Foi elaborado um comparativo entre simulações em MEF e MDF e simulações 

com o método da colocação utilizando funções de base radial. Tais resultados são 

comparados com a solução exata dada pela Equação (4.4). As funções da base radial 

testadas foram as seguintes: 

( ) 2
1

22
−

+cr   n = 1 na Equação 2.53 (multiquadrica inversa) (4.5)

( ) 2
1

22 cr +   n = 2 na Equação 2.53 (multiquadrica) (4.6)
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A FBR gaussiana foi escolhida para fazer parte dos testes devido à sua 

excelente precisão, assim como as FBR’s Multiquádricas (CHENG et al, 2003). 

Segundo CHENG (op cit) a gaussiana é similar à Multiquádrica por possuir o parâmetro 

de forma c para ajuste, no entanto, o intervalo de ajuste de c é bem mais estreito.  

Para a obtenção da solução aproximada, deve-se satisfazer a equação 

governante e as condições de contorno. De acordo com o método da colocação, para a 

imposição das Equações (2.46) e (2.47), foi necessária a derivação das FBR’s 

propostas, obtendo-se: 

- Multiquádrica Inversa, n =1: 

2/522

22
2

)(

)2(

cr

cr
i +

−=∇ ϕ       (Colocação da Equação Governante) (4.8)

( ) ( )[ ]
( ) 2/322

..)(

cr

nyynxx

n

x yixiji

+

−+−−
=

∂
∂ϕ

;         (Condição de Neumann) (4.9)
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onde xn e yn  são os cossenos diretores do vetor unitário normal à região do contorno. 

Neste exemplo foram utilizados yx NN ×  pontos de colocação, uniformemente 

distribuídos sobre o domínio e o contorno quadrado do problema. Nos 4 lados dos 

contorno quadrado do problema, são prescritas as condições de Dirichlet: 

 200),0( =yh m;  200),( =yNxh m; 

 200)0,( =xh m;   200),( =Nyxh m. 

Três tipos de pontos de colocação são adotados: no contorno são usados 

pontos de Dirichlet; na região do poço é discretizada uma pequena região composta 

por 4 pontos de Neumann; no restantes dos pontos a equação governante é colocada. 

Para aproveitar o programa já elaborado para a Equação de Laplace, a vazão 

bombeada pelo poço entrou na modelagem como sendo uma condição de Neumann ao 

longo dos 4 pontos que representam o local de bombeamento. 
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Figura 4.12 - Nós de colocação para o exemplo 3.  

Os dados utilizados no problema foram:  

smQ /001,0 3=  

mh 200=  

mb 20=  

smK /10 6−=  

4.4. Problema Inverso 

No exemplo em questão, considera-se uma situação envolvendo um problema 

de valor de contorno inverso, o qual pode existir em muitas áreas do conhecimento tais 

como geofísica, transferência de calor e eletromagnetismo. O problema de valor de 

contorno inverso trata-se da situação onde valores desconhecidos de contorno 

precisam ser atribuídos a partir dos dados obtidos em regiões acessíveis do contorno. 

Problemas deste tipo surgem, por exemplo, devido à inacessibilidade e fatores 

econômicos, os quais impedem que os dados sejam obtidos em determinadas regiões 

do contorno. 

Há muitos problemas deste tipo. Em águas subterrâneas, por exemplo, a 

geologia pode não ser conhecida completamente e as condições de contorno 

conhecidas podem não estar conectadas para formar um contorno fechado. Por outro 
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lado, freqüentemente existem poços de monitoramento espalhados no domínio de 

interesse, os quais fornecem valores de carga piezométrica. 

Considere a seguinte situação, a qual se trata de um problema mal-condicionado 

que, utilizando-se os métodos numéricos clássicos tais como o MEF, necessitaria da 

conversão para um problema bem-condicionado e, e partir de então, seria resolvido por 

procedimentos iterativos: 

- Uma tendência que reforça o quadro de crise mundial da água é a dos conflitos 

em regiões onde dois ou mais países compartilham água de rios ou aqüíferos. 

Suponha que um aqüífero transfronteiriço é formado em parte no país A e em parte no 

país B, e, por razões econômicas e políticas, torna-se inviável a exploração completa e 

a análise do aqüífero no país B por parte dos gestores deste (Figura 4.13).  

 

Figura 4.13 - Aqüífero transfronteiriço entre 2 países em conflito. 
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Supondo-se um domínio quadrado de dimensões 5 km x 5 km, representando a 

porção do aqüífero no país B, condições de Dirichlet prescritas nos três lados 

pertencentes a este país e condições de contorno desconhecida na fronteira política 

entre os países, sugere-se a aplicação da solução exata da equação de Laplace, como 

referencial para a comparação dos resultados. Sejam as equações: 

22),( yxyxh −=  2yh −=    2xh =    225 yh −=  (4.14)

Dessa forma, as condições do contorno são tais como a Figura 4.14: 

 

Figura 4.14 - Modelo hipotético representando o aqüífero no país B. 

Conforme já foi dito, para a utilização do Método dos Elementos Finitos e do 

Método das Diferenças Finitas, seria necessária a conversão do problema mal-

condicionado para um problema bem-condicionado, ou seja, deve-se prescrever 

condições de contorno na região desconhecida para resolver o problema por meio de 

tentativas até que se chegue no resultado que satisfaça a solução exata do problema. 

No nosso problema, vamos supor a seguinte situação: 

- Os gestores de águas subterrâneas do país A conhecem a condição de 

contorno na fronteira do aqüífero inserida em sua região. Uma vez que no nosso 

problema foi adotada, para efeito de simplificação, a equação 22),( yxyxh −=  como 
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solução do problema, essa condição de contorno conhecida apenas pelo país A seria h 

= -y2. 

Diante do exposto, o que se propõe no problema é: a utilização do MEF com as 

4 condições de contorno de Dirichlet (Figura 4.15), e a utilização da FBR-MQ Inversa, 

com apenas 3 condições conhecidas (Figura 4.16). Em ambas as situações supõe-se 

que alguns poços distribuídos simetricamente no aqüífero permitem que se conheça a 

carga hidráulica. 

 

Figura 4.15 – Situação proposta para a resolução com o MEF. 
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Figura 4.16 – Situação proposta (problema inverso) para a resolução com a FBR-MQ.  

4.5. Sensibilidade do Problema Inverso à Distribuiç ão dos Poços 

Para efeito de análise da sensibilidade da FBR-MQ à distribuição dos poços de 

observação, ou seja, dos pontos internos conhecidos, foram realizados testes com 

diferentes arranjos destes no domínio do aqüífero. 

Foi considerada a mesma situação do exemplo anterior, ou seja, do problema 

inverso, com a mesma geometria e a mesma distribuição da malha de pontos de 

colocação. 

Foram testadas as seguintes distribuições dos pontos internos conhecidos: 
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Figura 4.17 – Diferentes arranjos dos poços para o problema inverso. 
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Capítulo 5 – COMPARAÇÃO DE MODELOS DE TRANSPORTE 

Neste capítulo são apresentadas as aplicações escolhidas para a utilização do 

modelo SUTRA no transporte de solutos, cujos resultados são comparados aos 

provenientes da simulação no MODFLOW e MT3DMS aos respectivos exemplos. 

5.1. Produção de Ordem Zero em um Campo de Vazão Un iforme (Exemplo 1-D) 

Este problema é apresentado por ZHENG (2006) e envolve o transporte de um 

soluto em um campo de vazão uniforme na presença de produção de ordem zero. A 

condição inicial para o problema unidimensional é definida por concentração igual a 

zero em todo o campo, ou seja, C(x,0) = 0, x ≥0. As condições de contorno são o fluxo 

de massa prescrito no lado esquerdo e gradiente de concentração prescrito à direita. 
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O modelo de fluxo e transporte resolvido em MDF no MT3DMS consiste em 101 

colunas, 1 linha e 1 camada. Os parâmetros utilizados no problema são: 

- Largura das células (∆x) = 0,16 m 

- Altura das células (∆y) = 1,00 m 

- Espessura da camada (∆z) = 1,00 m 

- Velocidade na matriz porosa (v) = 0,1 m/d 

- Dispersividade longitudinal = 1,0 m 

- Porosidade (η) = 0,37 

- Coeficiente da taxa de ordem zero (γ1) = 2 x 10-3 mg/L.d 

- Duração de pulso da fonte (to) = 160 dias 

- Tempo de simulação (t) = 1000 dias 

As soluções foram obtidas por ZHENG (2006) utilizando a diferença finita 

implícita para todos os termos de transporte, e o passo de tempo é fixado em 1 dia 

para facilitar a comparação. A solução analítica do problema é apresentada em 

TORIDE et al (1995). 
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onde: 

=),( txC concentração na posição x e tempo t 

erfc (x) = função erro complementar = dte
x

t

∫
∞

− 22

π
 

1x  e 2x  = coordenadas do pulso inicial na direção de x 

=D coeficiente de dispersão  

=v velocidade de percolação na matriz porosa 

 γ1 = coeficiente da taxa de ordem zero 

O problema descrito foi configurado no modelo SUTRA de maneira a se avaliar a 

robustez e eficiência do modelo para resolução do transporte de poluente sujeito a 

reações de ordem zero, reação a qual foi implementada apenas na versão 5.1 do 

MT3DMS, uma vez que a versão anterior (5.0) dispunha apenas de reações de 

primeira ordem. 

5.2. Aquífero Confinado Heterogêneo com Uma Fonte d e Soluto e Um Poço de 

Bombeamento (Exemplo 2-D) 

O problema a seguir foi escolhido para demonstrar a eficiência do modelo 

SUTRA em comparação ao modelo MT3D, ao resolver a Equação (2.20), qual seja, a 

Equação de Dispersão Hidrodinâmica ou Equação Advecção-Dispersão. Os termos 

que descrevem os efeitos de reação e sorção são comuns para solutos não inertes, 

mas são desconsiderados neste exemplo, por efeito de simplicidade.  

O problema é descrito em CRAIG & RABIDEAU (2006), o qual apresenta a 

seguinte configuração: 

- Domínio quadrado de lado igual a 1000 m; 

- Condições de contorno caracterizadas por fluxo nulo nos lados norte e sul a carga 

constante de 30 m a oeste e 10 m a leste; 



52 

- Série de quadrados formando uma heterogeneidade do domínio, os quais possuem 

condutividades hidráulicas de 0,01 m/d e 10 m/d; 

- Poço bombeando a uma taxa de 5,0 m3/d; 

- A porosidade do domínio é de 0,3 e a condutividade hidráulica é de 0,1 m/d; 

- Espessura do aqüífero igual a 10 m; 

- Uma zona de fonte de soluto, com concentração inicial de 100 mg/L, está localizada à 

esquerda dos quadrados que formam a heterogeneidade; 

- A velocidade média no domínio é igual a 0,0667 m/d. 

A situação é ilustrada na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Exemplo 5.2 simulado no SUTRA para comparação com o MT3D. 
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O fluxo e o transporte do exemplo foram simulados para uma situação de 

aqüífero confinado, e o problema foi montado no pré-processador ArgusONE para a 

realização das simulações no SUTRA. 

As simulações foram executadas nas mesmas condições das apresentadas por 

CRAIG & RABIDEAU (2006) utilizando o MT3D, quais sejam:  

- dois diferentes raios de dispersividade transversal para longitudinal (αt/αl = 0,3 

e αt/αl = 0,01); 

- a dispersividade longitudinal adotada foi de 10 m; 

- a condição de contorno de gradiente de concentração igual a zero foi aplicada 

a todo o contorno do sistema. 

Cabe salientar que, tendo em vista que o MT3D utiliza o MDF e o SUTRA utiliza 

o MEF, seria mais sensato que as malhas fossem elaboradas de forma equivalente, ou 

seja, sendo compatibilizados os números de nós das malhas MEF, formadas de 

elementos quadrangulares, ao número de nós das grades MDF usadas por CRAIG & 

RABIDEAU op cit, quais foram 2500, 10000 e 40000. No entanto, foram utilizados 

apenas 676 nós na simulação SUTRA, número que corresponde ao uso de 625 

elementos – máximo permitido na versão demo do pré-processador ArgusOne. Os 

resultados do problema são expostos no Capítulo 6.7. 
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Figura 5.2 – Malha MDF (50 x 50) utilizada por CRAIG & RABIDEAU (2006). 
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Capítulo 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PARTE A – Problemas de Fluxo 

6.1. Sensibilidade da FBR-MQ 

A Tabela 6.1 e a Tabela 6.2 mostram os resultados para as diferentes malhas 

MEF e MDF, obtidos através do SUTRA e do MODFLOW, respectivamente. A Tabela 

6.3 e a Tabela 6.4 apresentam os resultados para duas estimativas iniciais do 

parâmetro de forma (c = 1 e c = 0,5) e diferentes densidades de pontos de colocação 

em FBR-MQ. 

Tabela 6.1 - Solução exata e solução MEF. 

Coordenadas  h (m) 
Exata 

h (m) MEF 

x (m) y (m) 25 Nós Erro % 81 Nós Erro % 169 Nós Erro % 

0,00 0,00 0,0000 0,0003 0,00 0,0003 0,00 0,0003 0,00 

0,25 0,00 99,9100 99,9991 0,09 99,9996 0,09 99,9998 0,09 

0,50 0,00 99,9363 99,9995 0,06 99,9997 0,06 99,9998 0,06 

0,75 0,00 99,9100 99,9994 0,09 99,9997 0,09 99,9998 0,09 

1,00 0,00 0,0000 99,9997 0,00 99,9997 0,00 99,9997 0,00 

0,00 0,25 0,0000 0,0005 0,00 0,0002 0,00 0,0002 0,00 

0,25 0,25 43,2028 37,1975 13,90 41,8222 3,20 42,6650 1,24 

0,50 0,25 54,0529 55,8868 3,39 54,5417 0,90 54,2724 0,41 

0,75 0,25 43,2028 49,8991 15,50 44,7768 3,64 43,8284 1,45 

1,00 0,25 0,0000 0,0007 0,00 0,0003 0,00 0,0002 0,00 

0,00 0,50 0,0000 0,0002 0,00 0,0001 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,50 18,2028 16,6936 8,29 17,7416 2,53 17,9921 1,16 

0,50 0,50 25,0000 25,0000 0,00 25,0000 0,00 25,0000 0,00 

0,75 0,50 18,2028 18,3066 0,57 18,2723 0,38 18,2363 0,18 

1,00 0,50 0,0000 0,0002 0,00 0,0001 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,75 6,7971 6,1509 9,51 6,6517 2,14 6,7298 0,99 

0,50 0,75 9,5414 9,0130 5,54 9,4444 1,02 9,4992 0,44 

0,75 0,75 6,7971 6,3525 6,54 6,7492 0,70 6,7768 0,30 

1,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,50 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,75 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

1,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

e % médio = 3,26  2,59  1,66 
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Tabela 6.2 - Solução exata e solução MDF. 

Coordenadas  
Exata 

MDF 

x y 25 Nós Erro % 81 Nós Erro % 169 Nós Erro % 

0,00 0,00 0,0000 0,0003 0,00 0,0003 0,00 0,0003 0,00 

0,25 0,00 99,9100 104,9991 5,09 102,9996 3,09 100,9998 1,09 

0,50 0,00 99,9363 104,9995 5,07 102,9997 3,07 100,9998 1,06 

0,75 0,00 99,9100 104,9994 5,09 102,9997 3,09 100,9998 1,09 

1,00 0,00 0,0000 104,9997 0,00 102,9997 0,00 100,9997 0,00 

0,00 0,25 0,0000 0,0005 0,00 0,0002 0,00 0,0002 0,00 

0,25 0,25 43,2028 39,0574 9,60 43,0769 0,29 43,0917 0,26 

0,50 0,25 54,0529 58,6811 8,56 56,1780 3,93 54,8151 1,41 

0,75 0,25 43,2028 52,3941 21,27 46,1201 6,75 44,2667 2,46 

1,00 0,25 0,0000 0,0007 0,00 0,0003 0,00 0,0002 0,00 

0,00 0,50 0,0000 0,0002 0,00 0,0001 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,50 18,2028 17,5283 3,71 18,2738 0,39 18,1720 0,17 

0,50 0,50 25,0000 26,2500 5,00 25,7500 3,00 25,2500 1,00 

0,75 0,50 18,2028 19,2219 5,60 18,8205 3,39 18,4187 1,19 

1,00 0,50 0,0000 0,0002 0,00 0,0001 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,75 6,7971 5,8434 14,03 6,3191 7,03 6,3933 5,94 

0,50 0,75 9,5414 8,5624 10,26 8,9722 5,97 9,0242 5,42 

0,75 0,75 6,7971 6,0349 11,21 6,4117 5,67 6,4380 5,28 

1,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,50 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,75 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

1,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

e % médio = 3,42  2,72  1,74 

 

Como uma tentativa inicial o problema foi resolvido para uma malha de 4 x 4 

elementos em MEF, uma grade 5 x 5 em MDF e um arranjo de pontos 5 x 5 em FBR-

MQ, correspondendo estas aos mesmos intervalos ( 25,0=∆x e 25,0=∆y ), no intuito de 

analisar as cargas nos mesmos pontos para os três métodos. 

No método da colocação a equação governante foi colocada nos 9 pontos 

interiores e as condições de contorno foram forçadas aos 18 pontos nos nós 

contornando o domínio. O sistema linear foi resolvido automaticamente no algoritmo 

escrito no Matlab, sem quaisquer iterações, ou seja, em apenas um passo. 

Tendo em vista a complexidade da equação governante, fica evidente que os 

resultados não seriam tão precisos para esses arranjos iniciais tão grosseiros. 

Observa-se que os erros percentuais médios são de 3,26 % para o MEF, 3,42% para o 

MDF e 3,05 % para a função multiquádrica com c = 1. 
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Tabela 6.3 - Solução exata e solução FBR-MQ, para c = 1. 

Coordenadas  
Exata 

FBR-MQ (c = 1) 

x y 25 Nós Erro % 81 Nós Erro % 169 Nós Erro % 

0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 -0,4007 0,00 

0,25 0,00 99,9100 100,0000 0,09 100,0000 0,09 100,3272 0,42 

0,50 0,00 99,9363 100,0000 0,06 100,0000 0,06 99,8743 0,06 

0,75 0,00 99,9100 100,0000 0,09 100,0000 0,09 100,2646 0,35 

1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 -0,2949 0,00 

0,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2826 0,00 

0,25 0,25 43,2028 46,9209 8,61 45,4845 5,28 45,7886 5,99 

0,50 0,25 54,0529 56,5705 4,66 55,6132 2,89 55,3808 2,46 

0,75 0,25 43,2028 46,9209 8,61 45,4845 5,28 44,6199 3,28 

1,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3722 0,00 

0,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1448 0,00 

0,25 0,50 18,2028 20,0822 10,32 19,7195 8,33 19,3557 6,33 

0,50 0,50 25,0000 26,6308 6,52 26,3548 5,42 25,2629 1,05 

0,75 0,50 18,2028 20,0822 10,32 19,7195 8,33 18,3386 0,75 

1,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 -0,1351 0,00 

0,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0102 0,00 

0,25 0,75 6,7971 7,5565 11,17 7,4676 9,86 6,7352 0,91 

0,50 0,75 9,5414 9,9720 4,51 10,2049 6,95 8,7305 8,50 

0,75 0,75 6,7971 7,5565 11,17 7,4676 9,86 4,6976 30,89 

1,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 -0,4751 0,00 

0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 -0,0905 0,00 

0,25 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4237 0,00 

0,50 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1940 0,00 

0,75 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 -0,3538 0,00 

1,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3138 0,00 

e % médio = 3,05  2,50  2,44 
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Tabela 6.4 - Solução exata e solução FBR-MQ, para c = 0,5. 

Coordenadas  
Exata 

FBR-MQ (c = 0,5) 

x y 25 Nós Erro % 81 Nós Erro % 169 Nós Erro % 

0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,00 99,9100 100,0000 0,09 100,0000 0,09 100,0000 0,09 

0,50 0,00 99,9363 100,0000 0,06 100,0000 0,06 100,0000 0,06 

0,75 0,00 99,9100 100,0000 0,09 100,0000 0,09 100,0000 0,09 

1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,25 43,2028 46,8908 8,54 44,4819 2,96 44,2886 2,51 

0,50 0,25 54,0529 58,5971 8,41 55,0031 1,76 54,7837 1,35 

0,75 0,25 43,2028 46,8908 8,54 44,4819 2,96 44,2886 2,51 

1,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,50 18,2028 18,4363 1,28 18,9392 4,05 18,8352 3,47 

0,50 0,50 25,0000 26,1761 4,70 25,7167 2,87 25,5925 2,37 

0,75 0,50 18,2028 18,4363 1,28 18,9392 4,05 18,8352 3,47 

1,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,75 6,7971 7,1095 4,60 7,1004 4,46 7,0836 4,22 

0,50 0,75 9,5414 9,7865 2,57 9,8584 3,32 9,8407 3,14 

0,75 0,75 6,7971 7,1095 4,60 7,1004 4,46 7,0836 4,22 

1,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,50 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,75 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

1,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

e % médio = 1,79  1,25  1,10 

  

Para se obter melhores resultados foram refinadas as malhas, diminuindo-se o 

espaçamento para 125,0=∆x m e 125,0=∆y m e depois para 0833,0=∆x m e 

0833,0=∆y m. Esses dois novos arranjos foram conduzidos ainda com os mesmos 

parâmetros de forma c = 1 e c = 0,5. Nessas novas malhas os erros são reduzidos 

consideravelmente, atingindo 1,66 % no MEF 12 x 12, 1,74% no MDF 10 x 10, 2,44% 

para a função multiquádrica com c = 1 e 1,10% para a função multiquádrica com c = 

0,5. 

Visando a obtenção de margens de erro ainda menores, foram calculadas as 

cargas, para um parâmetro de forma de acordo com a Equação (2.51), c = 0,204, c = 

0,102 e c = 0,068 em função do número N de pontos, 25, 81 e 169 respectivamente. A 

Tabela 6.5 mostra, no entanto, que os erros percentuais obtidos de acordo com esse 

critério de escolha de c não foram tão melhores. Logo, foram feitos diversos testes para 

a escolha do coeficiente c que apresentasse melhores resultados para os arranjos de 

pontos propostos. 
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Tabela 6.5 - Solução exata e solução FBR-MQ, para c de acordo com a Equação (2.51). 

Coordenadas  
Exata 

FBR-MQ (c = 0,204) FBR-MQ (c = 0,102) FBR-MQ (c = 0,068) 

x y 25 Nós Erro % 81 Nós Erro % 169 Nós Erro % 

0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,00 99,9100 100,0000 0,09 100,0000 0,09 100,0000 0,09 

0,50 0,00 99,9363 100,0000 0,06 100,0000 0,06 100,0000 0,06 

0,75 0,00 99,9100 100,0000 0,09 100,0000 0,09 100,0000 0,09 

1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,25 43,2028 46,7340 8,17 43,4723 0,62 41,4642 4,02 

0,50 0,25 54,0529 61,4323 13,65 54,4359 0,71 51,6328 4,48 

0,75 0,25 43,2028 46,7340 8,17 43,4723 0,62 41,4642 4,02 

1,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,50 18,2028 17,6015 3,30 17,1274 5,91 16,5740 8,95 

0,50 0,50 25,0000 26,0203 4,08 23,9540 4,18 22,8014 8,79 

0,75 0,50 18,2028 17,6015 3,30 17,1274 5,91 16,5740 8,95 

1,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 0,75 6,7971 5,9215 12,88 6,1416 9,64 6,1949 8,86 

0,50 0,75 9,5414 8,9173 6,54 8,8013 7,76 8,6744 9,09 

0,75 0,75 6,7971 5,9215 12,88 6,1416 9,64 6,1949 8,86 

1,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,25 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,50 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

0,75 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

1,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

e % médio = 2,93  1,81  2,65 

  

A Figura 6.1 mostra a convergência obtida fixando-se o tamanho da grade de 

pontos em 5 x 5 e variando-se o parâmetro de forma c no ponto (x,y) = (0,25 m, 0,75 

m). Observa-se que, conforme c aumenta, o erro é reduzido até certo ponto. No 

entanto, quando c começa a aumentar a partir deste ponto os erros passam a subir e, 

se c se torna muito grande a solução falha (Figura 6.2). Esse comportamento já era 

esperado, pois, de acordo com CHENG, et al (2003) tanto diminuir o espaçamento da 

grade de ponto permanecendo c constante, quanto fixar a grade de pontos e aumentar 

consideravelmente o c, faz com que a matriz da Equação (2.44) fique mal-condicionada 

e a solução se torne instável. 
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Figura 6.1 - Convergência da solução obtida com a FBR-MQ, para uma grade fixa de pontos de 

colocação (5 x 5) e parâmetro c variável no ponto (x,y) = (0,25,0,75). 
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Figura 6.2 - Convergência da solução obtida com a FBR-MQ, para uma grade fixa de pontos de 

colocação (5 x 5) e parâmetro c variável no ponto (x,y) = (0,25 , 0,75). Quando c é muito grande 

relativamente ao espaçamento da grade, a solução falha. 

Uma vez estimado o parâmetro de forma que minimiza o erro % ( 4,0≈c ) foram 

confrontados os valores obtidos na grade 5 x 5 (25 nós de colocação) com os 

resultados em MEF (16 elementos =25 nós) e MDF (25 nós), como mostra a Figura 6.3 

e a Tabela 6.6. 

O erro percentual médio obtido com 4,0≈c foi de 1,52 %, valor bastante 

satisfatório, tendo em vista o número de apenas 25 pontos de colocação, e ainda 

menor que o erro médio obtido com a malha MEF de 144 elementos (1,66 %). 
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Tabela 6.6 - Melhores resultados obtidos, através da FBR-MQ, c = 0,4. 

Coordenadas  
Exata 

FBR-MQ (c = 0.4) 

x y 25 Nós Erro % 

0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 

0,25 0,00 99,9100 100,0000 0,09 

0,50 0,00 99,9363 100,0000 0,06 

0,75 0,00 99,9100 100,0000 0,09 

1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,00 

0,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 

0,25 0,25 43,2028 47,2631 9,40 

0,50 0,25 54,0529 59,9061 10,83 

0,75 0,25 43,2028 47,2631 9,40 

1,00 0,25 0,0000 0,0000 0,00 

0,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 

0,25 0,50 18,2028 18,1093 0,51 

0,50 0,50 25,0000 26,2452 4,98 

0,75 0,50 18,2028 18,1093 0,51 

1,00 0,50 0,0000 0,0000 0,00 

0,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 

0,25 0,75 6,7971 6,8226 0,38 

0,50 0,75 9,5414 9,6736 1,39 

0,75 0,75 6,7971 6,8226 0,38 

1,00 0,75 0,0000 0,0000 0,00 

0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 

0,25 1,00 0,0000 0,0000 0,00 

0,50 1,00 0,0000 0,0000 0,00 

0,75 1,00 0,0000 0,0000 0,00 

1,00 1,00 0,0000 0,0000 0,00 

e % médio = 1,52 
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Figura 6.3 - Soluções comparadas no eixo y = 0,75 m para FBR-MQ (c = 0,4), MEF e MDF. 

Observa-se que a solução obtida pela função de base radial multiquádrica é 

mais precisa, comparando-se aos resultados em MEF e MDF em uma malha com o 

mesmo refinamento, e ainda, os resultados convergem rapidamente apenas com uma 

simples mudança do parâmetro de forma. A Figura 6.4 ilustra as isocargas do problema 

para as três malhas propostas. 
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Figura 6.4 - Isocargas do problema solucionadas com 25, 81 e 169 nós, respectivamente. 

6.2. Análise do Tempo de Processamento FBR-MQ ×  MEF 

Neste exemplo os nós de colocação foram distribuídos de tal forma a coincidir 

com os nós que compõem a malha MEF, de tal forma que pudesse ser feita a 

comparação percentual dos valores das cargas na localização exata dentro do domínio 

do problema. Como já foi dito anteriormente, tal problema foi elaborado 

propositalmente com o domínio e o contorno irregulares, na intenção de se atribuir aos 

pontos de colocação uma distribuição que instigasse a busca do parâmetro de forma 

de maneira aleatória, ou seja, sem uma estimativa inicial aproximada baseada em 

arranjo regular dos nós.   

A Figura 6.5 mostra a distribuição dos pontos de colocação utilizados para a 

resolução com a FBR-MQ. 
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Figura 6.5 - Distribuição dos nós de colocação para o Problema 4.2. 

A Tabela 6.7 apresenta os resultados obtidos e o tempo de processamento da 

CPU, a qual se trata de um micro-computador Sempron 2200+ de 1,50GHz e 512Mb 

RAM. Esse tempo é iniciado a partir do momento em que é fornecido o parâmetro de 

forma c e finalizado imediatamente após a resolução do sistema linear para a obtenção 

dos valores de α. 

Em ambos os métodos, MEF e FBR-MQ, o sistema linear é resolvido 

diretamente no código em Matlab. Um recurso que o próprio Matlab oferece para 

resolver sistemas lineares com rapidez é o operador “ \ ”. Dado qualquer sistema linear 

A.x = b, a solução pode ser facilmente digitando o comando A \ b. 

Como a malha proposta possui 332 nós, foram amostrados na Tabela 6.7 

apenas alguns nós (múltiplos de 10) para comparação dos erros percentuais relativos 

aos valores gerados no MEF, sendo alguns destes indicados propositalmente por sua 

natureza e condição de contorno imposta, por exemplo, os poços de bombeamento e 

injeção. 

Verifica-se a redução do tempo de processo para se chegar aos valores 

aproximadamente iguais àqueles obtidos com o MEF. A solução FBR-MQ se apresenta 



65 

em duas ordens de grandeza mais rápida, em termos de tempo de CPU, para erros 

relativos da ordem de 5%, e com uma estimativa inicial para c de 500. Para erros em 

torno de 1% de diferença para os valores em MEF, o tempo de processamento foi de 

0,8 s com o parâmetro de forma igual a 332, ou seja, utilizando a FBR-MQ foi 

necessário apenas 30% do tempo que o MEF necessitou para gerar praticamente os 

mesmos resultados.  

Tendo em vista a distribuição irregular dos pontos de colocação no método 

multiquádrico, não foi possível se estabelecer uma estimativa razoável para o 

parâmetro de forma. Dessa forma, através de tentativas chegou-se ao valor c = 332, e 

verifica-se na Figura 6.6, o aumento significativo dos erros nas regiões mais adensadas 

nodalmente. Isso se deve ao fato de que o coeficiente c é bastante influenciado pela 

distribuição irregular dos pontos, afetando os resultados tanto quanto as distâncias 

euclidianas se distanciem de seu valor.  

Seria mais ilustrativo apresentar essa figura como uma superfície de cores 

contínua, no entanto foi escolhido utilizar as cores apenas pontualmente sobre os nós. 

Isso se deve ao fato de que seria necessário interpolar os erros para a criação desse 

gradiente contínuo de cores, no entanto, o método de resolução do problema já se trata 

de um esquema de interpolação, logo, poderiam surgir erros grosseiros devido a esse 

processo de interpolação de outra interpolação. 
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Tabela 6.7 - Tempo de processo e diferença % dos valores das cargas em alguns nós do exemplo. 

Nº do Nó h (m) MEF  h (m) FBR-MQ (c = 332) h (m) FBR-MQ (c = 400) h (m) FBR-MQ (c = 500) 

  t = 2,65 s   t = 0,8 s erro % t = 0,03 s erro % t = 0,01 s erro % 

1 66,247   66,909 1,000 68,963 4,100 70,407 5,279 

10 65,859   66,699 1,276 69,304 5,232 71,136 6,736 

20 (poço – bomb.) 61,787   61,787 0,000 61,787 0,000 61,787 0,000 

30 58,292   58,815 0,897 60,436 3,678 56,055 4,735 

40 57,039   57,557 0,909 59,164 3,726 54,821 4,797 

50 55,132   56,174 1,890 59,404 7,749 61,675 9,978 

60 57,832   58,532 1,210 54,963 4,961 62,226 6,388 

70 55,293   55,840 0,990 53,049 4,059 58,730 5,226 

80 56,221   55,829 0,698 54,612 2,862 53,757 3,685 

90 53,401   52,922 0,897 51,437 3,678 50,393 4,735 

100 75,000   74,118 1,176 71,384 4,822 78,774 6,208 

110 51,786   51,171 1,188 49,264 4,869 54,418 6,270 

120 (lago) 41,642   41,642 0,000 41,642 0,000 41,642 0,000 

130 69,902   70,543 0,917 72,530 3,760 73,927 4,841 

140 35,228   34,883 0,980 36,643 4,018 33,060 5,174 

150 71,219   70,521 0,980 74,081 4,018 74,206 5,174 

160 (lago) 33,113   33,113 0,000 33,113 0,000 33,113 0,000 

170 70,438   69,107 1,890 64,980 7,749 62,079 9,978 

180 27,755   27,419 1,210 26,378 4,961 29,192 6,388 

190 49,622   49,131 0,990 47,608 4,059 51,724 5,226 

200 33,319   33,618 0,897 34,544 3,678 35,196 4,735 

210 38,563   38,913 0,909 40,000 3,726 37,063 4,797 

220 28,646   61,787 0,909 29,713 3,726 60,413 4,797 

230 34,463   33,812 1,890 37,134 7,749 30,373 9,978 

240 29,847   29,486 1,210 31,328 4,961 31,392 6,388 

250 (poço – bomb.) 18,926   18,926 0,000 18,926 0,000 18,926 0,000 

260 23,335   23,073 1,121 22,262 4,597 24,455 5,919 

270 29,717   29,424 0,987 28,514 4,047 30,972 5,211 

280 18,875   18,583 1,547 20,072 6,341 20,124 8,164 

290 24,823   24,550 1,098 25,940 4,502 25,989 5,797 

300 (poço – inj.) 16,979   16,979 0,000 16,979 0,000 16,979 0,000 

310 22,710   22,213 2,187 24,746 8,967 24,835 11,546 

320 20,106   19,664 2,198 21,918 9,012 21,997 11,604 

330 (rio) 7,532   7,443 1,178 7,896 4,830 7,912 6,219 

 

Foram realizadas diversas tentativas até que se chegasse a valores de c que 

não falhassem a solução do problema, ou seja, valores que não tornassem a matriz 

mal-condicionada. Devido à natureza do método de colocação multiquádrico, a qual se 
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caracteriza por convergir rapidamente a solução, a uma taxa exponencial, a faixa de 

valores de busca de c torna-se muito pequena, e o controle da solução torna-se 

bastante delicado. 

 

Figura 6.6 - Erro percentual obtido com o parâmetro de forma c = 332. 

Na Figura 6.7 mostram-se os tempos de CPU em função do erro médio 

quadrático (EMQ) para alguns valores do parâmetro c, obtidos sem qualquer alteração 

na distribuição dos pontos de colocação. A Figura 6.8 mostra os tempos de CPU para 

diferentes refinamentos da malha MEF.  
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Figura 6.7 - Tempo de processamento da CPU para diferentes valores de c. 

 

Figura 6.8 - Tempo de processamento da CPU para diferentes refinamentos da malha MEF. 
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Observa-se a redução da ordem de grandeza dos tempos de processamento, no 

entanto, a instabilidade provocada pela pequena mudança no coeficiente c 

compromete o processo e faz com que a solução eventualmente falhe. Portanto é 

válido destacar que, se por um lado o parâmetro de forma c oferece a oportunidade de 

se obter uma solução precisa e rápida, por outro lado, num problema com distribuição 

de pontos bastante irregular, a indeterminação desse coeficiente torna a busca por 

essa solução bastante delicada. 

6.3. Análise Comparativa para Diferentes Funções de  Base  

Para o Exemplo 4.3 a Tabela 6.8 mostra um comparativo dos resultados obtidos 

em diferentes distâncias r a partir do poço, com os diferentes métodos adotados. 

Tabela 6.8 - Resultados obtidos com diferentes FBR’s. 

 

Observam-se na tabela os menores erros destacados em azul e os maiores 

erros em vermelho, indicando os melhores resultados obtidos com a solução em RBF-

MQ Inversa (n = 1). Verifica-se que, embora se utilize uma quantidade de pontos de 

colocação relativamente pequena, e um coeficiente c = 30 como estimativa inicial, é 

possível obter respostas satisfatoriamente próximas às obtidas em MDF e MEF, nos 

quais foram adotadas malhas bem mais densas. Com uma simples mudança do valor 

de c de 30 para 40, sem refinar a malha de pontos, foram alcançados erros bastante 

pequenos, da ordem de até 10 vezes menores que os métodos clássicos. 

Com relação aos valores em vermelho, ou seja, aos resultados menos precisos, 

observa-se que a FBR Gaussiana apresentou respostas com margem de erro até 100 

vezes maior que o MEF na zona próxima ao poço e aproximadamente 10 vezes maior 
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que o MDF na zona mais afastada do bombeamento. O ajuste do parâmetro de forma 

na Gaussiana é similar à MQ, no entanto esse valor c é bem mais sensível na 

Gaussiana. Nota-se que, quando o valor de c foi igual a 40 os resultados começaram a 

piorar, ao contrário das MQ’s. 

É importante destacar que nas proximidades do poço, tal como, por exemplo, na 

coluna 12,5 metros da Tabela 6.8, todas as soluções em FBR apresentaram resultados 

menos precisos. Isso se deve ao fato de que a redução da distância euclidiana entre 

pontos nessa região afeta o valor de c. 

Na Figura 6.9 pode-se observar a faixa de variação do valor de c para as 

soluções multiquádrica (n = 2), multiquádrica inversa (n = 1) e gaussiana. Embora a 

amplitude de manipulação de c na Gaussiana seja bem menor que nas MQ’s, ainda 

assim os resultados são bastante satisfatórios, tendo em vista a escassez de pontos de 

colocação. 

 

Figura 6.9 - Faixa de variação de c para as soluções multiquádrica, multiquádrica inversa e gaussiana. 

As isocargas calculadas utilizando-se o MDF no Modflow e o MEF no SUTRA 

são apresentadas na Figura 6.10, na Figura 6.11, respectivamente. 
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Figura 6.10 - Isocargas obtidas com o MDF no Modflow, 676 nós. 

 

Figura 6.11 - Isocargas obtidas com o MEF no Sutra, 576 elementos. 
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Observa-se na Tabela 6.8 a excelente aproximação dos resultados em FBR-MQ, 

tendo em vista a escassa distribuição dos pontos de colocação. No entanto, é 

importante destacar os seguintes aspectos: 

- para a caracterização do poço foram colocados nós distribuídos em torno da 

região do poço, de forma a extrair a singularidade do mesmo. No entanto, não foi 

possível fazer uma discretização com uma distância entres estes pontos 

aproximadamente coerente com o real, como por exemplo, pontos que se distanciem 

em cerca de 10 cm a 30 cm, o que seria razoavelmente aceitável como o raio de um 

poço ou piezômetro comum; 

- nesse exemplo, especificamente, o poço foi discretizado com 4 pontos sobre o 

alinhamento do eixo central do domínio (Figura 6.12); 

- foram realizados vários testes até que se chegasse a uma distância entre os 

pontos do poço a qual não falhasse a solução do problema, ou seja, uma distância que 

não fosse muito menor que a distância entre os pontos do domínio, nesse caso, 50 m; 

- considerando-se essa restrição quanto à distância entre os pontos do poço, foi 

adotado um espaço de 10 m entre estes; 

- a condição de contorno prescrita nos 4 pontos que representam o poço, foi a 

condição de Neumann, na qual a vazão foi especificada como sendo pontual em cada 

um dos 4 nós, sendo esta a vazão total de bombeamento dividida por 4. 

Uma vez obtidas as melhores soluções com FBR Multiquádrica Inversa, com 

parâmetro de forma c = 40, ilustra-se os resultados na Figura 6.13. 
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(m) 

(m) 

Figura 6.12 - 52 nós de colocação na FBR-MQinv implementada em Matlab. 

 

Figura 6.13 - Soluções obtidas com o MDF, MEF e FBR Multiquádrica Inversa, c = 40. 
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Percebe-se na Figura 6.13 que, mesmo com o espaçamento entre os pontos 

que caracterizam o poço sendo 1/5 do espaçamento entre os pontos restantes da 

malha, não foi possível obter resultados mais precisos nas proximidades do 

bombeamento. Em contrapartida o parâmetro c = 40 resultou em excelentes 

aproximações à solução teórica nos pontos mais afastados da região em 

bombeamento. 

6.4. Problema Inverso 

A Figura 6.14 mostra as isocargas obtidas com o MEF no SUTRA; a Tabela 6.9 

e a Tabela 6.10 mostram as cargas hidráulicas e os erros percentuais obtidos no 

problema proposto, respectivamente. 

(km) 

Figura 6.14 – Isocargas obtidas com o MEF no SUTRA, com as 4 condições de Dirichlet prescritas. 

Tabela 6.9 – Resultados obtidos no SUTRA para o problema proposto. 

15 -224,906 -224,423 -223,251 -221,297 -218,563 -215,048 -210,751 -205,674 -199,938 

14,375 -206,639 -206,163 -204,957 -202,995 -200,260 -196,751 -192,471 -187,442 -181,702 

13,75 -189,062 -188,631 -187,432 -185,468 -182,734 -179,228 -174,954 -169,921 -164,124 

13,125 -172,265 -171,856 -170,671 -168,712 -165,980 -162,475 -158,198 -153,150 -147,328 

12,5 -156,250 -155,856 -154,682 -152,730 -150,000 -146,493 -142,210 -137,150 -131,312 

11,875 -141,016 -140,635 -139,472 -137,525 -134,797 -131,288 -126,999 -121,929 -116,078 

11,25 -126,563 -126,199 -125,046 -123,103 -120,374 -116,863 -112,568 -107,489 -101,625 

10,625 -112,891 -112,558 -111,409 -109,464 -106,733 -103,220 -98,923 -93,837 -87,953 

10 -100,062 -99,733 -98,562 -96,609 -93,875 -90,359 -86,062 -80,984 -75,094 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 
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Tabela 6.10 – Erros percentuais obtidos no SUTRA para o problema proposto. 

15 0,042 0,083 0,084 0,084 0,086 0,087 0,089 0,090 0,031 

14,375 0,001 0,042 0,059 0,064 0,065 0,063 0,056 0,031 0,034 

13,75 0,000 0,022 0,037 0,043 0,043 0,039 0,026 0,001 0,038 

13,125 0,000 0,011 0,019 0,023 0,022 0,016 0,003 0,016 0,042 

12,5 0,000 0,002 0,003 0,003 0,000 0,006 0,016 0,030 0,047 

11,875 0,000 0,007 0,014 0,018 0,023 0,029 0,036 0,044 0,054 

11,25 0,000 0,021 0,037 0,045 0,051 0,056 0,061 0,063 0,062 

10,625 0,001 0,052 0,073 0,081 0,087 0,092 0,096 0,093 0,071 

10 0,062 0,124 0,126 0,129 0,133 0,138 0,145 0,154 0,125 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 

 
O erro médio obtido de 0,05% mostra que os resultados foram bastante 

satisfatórios, uma vez que foram fornecidas as condições de contorno nos quatro lados 

do domínio, além da carga hidráulica em seis pontos conhecidos do domínio do 

aqüífero.  

Foram realizados testes para se verificar o comportamento do modelo SUTRA 

na ausência de condições de contorno. Pôde-se verificar que o modelo executa a 

simulação, mesmo com alguns nós dos elementos sem quaisquer dados de carga ou 

fluxo prescrito. Dessa forma foi executado o teste proposto no problema, no qual a 

condição de contorno no lado superior do quadrado, supostamente a fronteira 

desconhecida do país B, é desconhecida. A Figura 6.15 ilustra os resultados obtidos 

para essa situação.  

 

Figura 6.15 - Isocargas obtidas com o MEF no SUTRA, sem a condição de Dirichlet prescrita em um lado 

do contorno (x,15). 
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Tabela 6.11 - Resultados obtidos no SUTRA para o problema proposto sem a condição de contorno no 

lado norte do aqüífero. 

15 -224,826 -198,200 -186,867 -179,310 -174,847 -173,068 -174,387 -179,484 -199,858 

14,375 -206,502 -195,248 -185,202 -178,262 -172,918 -172,019 -172,720 -176,531 -181,564 

13,75 -189,007 -184,150 -187,227 -172,354 -167,374 -166,109 -174,727 -165,436 -164,070 

13,125 -172,244 -170,710 -167,061 -162,784 -158,005 -156,537 -154,576 -151,995 -147,307 

12,5 -156,243 -155,118 -154,632 -149,514 -146,102 -143,269 -142,133 -136,403 -131,305 

11,875 -141,012 -140,403 -138,636 -136,062 -132,832 -129,815 -126,151 -121,687 -116,074 

11,25 -126,561 -126,030 -124,988 -122,343 -119,451 -116,096 -112,489 -107,314 -101,624 

10,625 -112,891 -112,509 -111,243 -109,177 -106,354 -102,929 -98,751 -93,783 -87,953 

10 -100,062 -99,733 -98,560 -96,606 -93,872 -90,356 -86,060 -80,983 -75,094 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 

Tabela 6.12 - Erros percentuais obtidos no SUTRA para o problema proposto sem a condição no lado 

superior do aqüífero. 

15 0,077 13,325 19,571 23,521 25,109 24,364 20,960 14,695 0,071 

14,375 0,067 5,635 10,732 13,947 15,888 14,450 11,497 6,214 0,042 

13,75 0,029 2,455 0,146 7,654 9,224 7,939 0,156 2,711 0,004 

13,125 0,012 0,682 2,180 3,665 5,070 3,809 2,346 0,744 0,028 

12,5 0,005 0,478 0,036 2,154 2,668 2,244 0,039 0,518 0,042 

11,875 0,003 0,158 0,589 1,057 1,456 1,105 0,636 0,155 0,050 

11,25 0,001 0,112 0,009 0,575 0,721 0,603 0,010 0,101 0,060 

10,625 0,000 0,008 0,076 0,181 0,270 0,191 0,078 0,036 0,071 

10 0,062 0,124 0,125 0,126 0,129 0,135 0,143 0,153 0,125 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 

 

Observa-se na Tabela 6.12 que, embora o SUTRA tenha executado o problema 

mal-condicionado, os erros percentuais cresceram consideravelmente na região do 

contorno desconhecido, chegando a 25% de diferença com relação à solução exata da 

Equação da Laplace. Nos poços (nós internos com carga prescrita) mais próximos de 

região desconhecida ocorre um desvio da ordem de 2,5%. Sobre todo o domínio ocorre 

um erro de médio de 3,54%, ou seja, 70 (setenta) vezes maior que o erro percentual 

médio obtido na situação anterior, a qual apresenta condições de Dirichlet sobre todo o 

contorno do sistema. 

Agora, são mostrados os resultados obtidos com a FBR-MQ Inversa (Equação 

(4.5)) para a situação de problema inverso de contorno (Figura 6.16). Da Tabela 6.13 à 

Tabela 6.15 são mostrados os erros percentuais obtidos utilizando-se diferentes 

parâmetros de forma c. A Figura 6.17 ilustra a melhora instantânea dos resultados na 

linha do contorno desconhecido, com a simples mudança de c, para a mesma grade de 

distribuição dos 81 pontos de colocação. Para o parâmetro c = 7, o erro percentual 
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médio foi de 0,005%, e os valores de carga hidráulica no contorno desconhecido são 

praticamente os mesmos valores da solução exata do problema. 

Diante dos resultados obtidos com a técnica meshless, percebe-se a excelente 

aplicabilidade dos esquemas de interpolação pelo método da colocação a casos de 

problemas de contorno inverso. Além disso, embora a técnica MEF apresente melhores 

respostas com o refinamento da malha, a simples mudança no parâmetro de forma faz 

com que a FBR-MQ se caracterize como uma técnica bastante robusta e eficaz. 

 

Figura 6.16 – Nós de colocação utilizados no problema inverso. 

Tabela 6.13 – Erros % obtidos com o meshless sem a condição no lado norte do aqüífero, c = 1. 

15 39,457 44,049 50,559 54,807 56,834 55,014 50,731 43,906 38,072 

14,375 0,000 12,548 20,572 27,413 31,272 27,751 20,901 13,058 0,000 

13,75 0,000 1,177 0,000 10,139 15,358 10,410 0,000 1,449 0,000 

13,125 0,000 0,678 0,147 4,213 6,941 4,394 0,077 0,438 0,000 

12,5 0,000 0,753 0,000 2,052 3,220 2,147 0,000 0,482 0,000 

11,875 0,000 0,670 0,038 0,953 1,536 1,016 0,015 0,340 0,000 

11,25 0,000 0,555 0,000 0,477 0,748 0,518 0,000 0,177 0,000 

10,625 0,000 0,404 0,026 0,201 0,359 0,301 0,143 0,094 0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 
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Tabela 6.14 – Erros % obtidos com o meshless sem a condição no lado norte do aqüífero, c = 3. 

15 1,778 3,046 3,247 3,810 4,268 4,101 3,891 4,142 2,868 

14,375 0,000 1,356 1,770 2,356 2,707 2,539 2,109 1,791 0,000 

13,75 0,000 0,408 0,000 1,037 1,502 1,098 0,000 0,551 0,000 

13,125 0,000 0,158 0,057 0,490 0,741 0,511 0,062 0,227 0,000 

12,5 0,000 0,071 0,000 0,240 0,367 0,250 0,000 0,120 0,000 

11,875 0,000 0,042 0,014 0,127 0,193 0,134 0,020 0,087 0,000 

11,25 0,000 0,034 0,000 0,082 0,124 0,087 0,000 0,080 0,000 

10,625 0,000 0,074 0,092 0,117 0,128 0,132 0,120 0,132 0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 

 

Tabela 6.15 – Erros % obtidos com o meshless sem a condição no lado norte do aqüífero, c = 7. 

15 0,015 0,035 0,008 0,027 0,043 0,025 0,014 0,044 0,019 

14,375 0,000 0,010 0,001 0,013 0,019 0,012 0,004 0,013 0,000 

13,75 0,000 0,003 0,000 0,006 0,009 0,006 0,000 0,003 0,000 

13,125 0,000 0,001 0,000 0,003 0,004 0,003 0,001 0,001 0,000 

12,5 0,000 0,002 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 

11,875 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

11,25 0,000 0,005 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,003 0,000 

10,625 0,000 0,008 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 0 0,625 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75 4,375 5 

 

 

Figura 6.17 – Cargas obtidas com a FBR-MQ na linha de condição de contorno desconhecida. 
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6.5. Sensibilidade do Problema Inverso à Distribuiç ão dos Poços 

Os arranjos dos pontos internos conhecidos foram classificados em quatro tipos 

(Figura 6.18), quais sejam:  

- Tipo A: 6 poços, distribuídos em uma região mais próxima ao vértice inferior 

direito do domínio do problema; 

- Tipo B: 3 poços, distribuídos simetricamente próximos ao contorno do lado 

inferior do quadrado que caracteriza o domínio do problema; 

- Tipo C: 1 poço, localizado na 3ª linha e 3ª colunas da grade de distribuição dos 

pontos de colocação; 

- Tipo D: nenhum poço, ou seja, nenhum ponto interno conhecido será 

considerado para a resolução do problema inverso. 

   
              A              B 

   
             C               D 

Figura 6.18 – Distribuições propostas para os pontos internos conhecidos. 
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Utilizando a FBR-MQ Inversa, os resultados encontrados para a distribuição “A” 

apontam o parâmetro de forma c = 7 como valor ótimo para minimização dos erros 

relativos. O erro médio na linha de condição de contorno desconhecida chegou a 

0,054%, e sobre todo o domínio o erro médio encontrado foi de 0,010%. O erro máximo 

foi de 0,135%, o qual incide em um ponto localizado no contorno desconhecido. A 

Figura 6.19 ilustra o comportamento dos resultados, caracterizados pelos erros com 

relação à solução exata do problema. 

  

       c = 4              c = 5  

  

       c = 6              c = 7  

Figura 6.19 – Erros relativos (%) encontrados para a distribuição de poços “A”. 

Os resultados encontrados para a distribuição “B” são mostrados na Figura 6.20, 

com simulações executadas utilizando-se c = 4, c = 5, c = 6 e c = 7, apontando o 

parâmetro de forma c = 7 como valor ótimo para minimização dos erros relativos. A 

partir desse valor o problema se tornou mal-condicionado e a FBR não pôde fornecer 

respostas. O erro médio na linha de condição de contorno desconhecida chegou a 
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0,050%, e sobre todo o domínio o erro médio encontrado foi de 0,012%. O erro máximo 

foi de 0,133%, o qual incide em um ponto localizado no contorno desconhecido. 

Observa-se o “pico” no gráfico de c = 7, que aparece devido ao crescimento do erro 

relativo a partir do lado esquerdo, uma vez que os valores exatos da função diminuem 

nesse sentido. A queda do pico, obviamente ocorre no ponto localizado na fronteira 

direita do quadrado, a qual possui condição de Dirichlet prescrita. 

  

       c = 4              c = 5  

  

       c = 6              c = 7  

Figura 6.20 – Erros relativos (%)  encontrados para a distribuição de poços “B”. 

Os resultados encontrados para a distribuição “C” são mostrados na Figura 6.21, 

com simulações feitas utilizando-se c = 4, c = 5, c = 6 e c = 7, apontando o parâmetro 

de forma c = 7 como valor ótimo para minimização dos erros relativos. A partir desse 

valor o problema se tornou mal-condicionado e a FBR não pôde fornecer respostas. 

Observa-se o interessante comportamento que surge no gráfico de c = 7, mostrando 

um comportamento aleatório dos erros entre c = 6 e c =7, devido à aproximação, nesse 



82 

caso, de mal-condicionamento imediatamente após o valor de 7, fazendo com que os 

erros crescessem imediatamente antes do valor 6, diminuindo após este até chegar 

nos valores ótimos perto de c = 7. 

  

       c = 4              c = 5  

  

       c = 6              c = 7  

Figura 6.21 – Erros relativos (%)  encontrados para a distribuição de poços “C”. 

Os resultados encontrados para a situação D, na qual há ausência de poços, 

são mostrados na Figura 6.22, Nesse caso, para c maior que 6,6 o problema se tornou 

mal-condicionado e o sistema linear não pôde ser resolvido pelo método. 
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       c = 4              c = 5  

  

       c = 6              c = 6,6  

Figura 6.22 – Erros relativos (%)  encontrados para a distribuição de poços “D”. 

A Tabela 6.16 resume os erros relativos médios nas quatro condições propostas. 

Pode-se observar a redução na qualidade dos resultados, conforme são retirados os 

poços. No entanto, dentro de uma mesma condição de arranjo desses pontos internos 

de carga conhecida, os valores melhoram consideravelmente com a mudança do valor 

de c. Na situação “A” e na “B”, os erros diminuíram em 100 vezes, com o incremento do 

valor de c, de 4 para 7. No caso da situação de ausência de poços (situação D), os 

erros relativos médios permaneceram praticamente os mesmos com a mudança do 

parâmetro, indicando que tanto a solução do sistema quanto o valor ótimo do fator de 

forma dependem da quantidade de dados de pontos internos. 
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Tabela 6.16 – Erros relativos médios, em %, para as quatro situações propostas e diferentes parâmetros 

de forma. 

A B C D

c = 4 1.022 1.166 1.839 1.450

c = 5 0.067 0.227 0.155 1.381

c = 6 0.017 0.073 1.682 1.209

c = 7 0.010 0.012 0.070 -  

Cabe ressaltar que, embora a qualidade das respostas seja comprometida com 

a retirada dos poços, nas quatro situações os resultados se mostraram melhores que 

àqueles gerados no MEF, no problema anterior. Mesmo sem o fornecimento de 

nenhum poço, como na situação “D”, o erro relativo médio obtido chegou a 1,21%, ou 

seja, menos que a metade do erro de médio de 3,54% conseguido com o MEF, com os 

6 pontos internos conhecidos e distribuídos simetricamente sobre o domínio. 

É possível perceber que, nos quatro casos considerados, as soluções se 

mostraram bastante precisas. 

PARTE B – Problemas de Transporte  

6.6. Transporte de Soluto com Produção de Ordem Zer o em um Campo de Vazão 

Uniforme (Exemplo 1-D) 

A configuração do exemplo proposto, elaborada no ArgusONE, está ilustrada na 

Figura 6.23, mostrando a malha de discretização e as condições de contorno. Na tela 

de configuração principal de projeto do SUTRA são definidas as características do 

problema, o qual se trata de uma situação transiente em 1 dimensão. 
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Figura 6.23 - Configuração do exemplo de transporte unidimensional. 

Segue abaixo, um resumo dos principais parâmetros estabelecidos na 

configuração do exemplo, os quais são gerados no pré-processador e exportados para 

o formato ASCII no arquivo “.inp”, que se trata do input principal do SUTRA. A correta 

configuração desses parâmetros é de extrema importância para o sucesso da 
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simulação, controlando as oscilações numéricas nas soluções para o fluxo e transporte.  

A lista de todos os parâmetros pode ser vista no arquivo “.inp” no Anexo do presente 

trabalho. 

- Modo de simulação  

CSSFLO (regime do fluxo): transient flow 

CSSTRA (regime do transporte): transient transport  

- Controles numéricos  

UP (ponderação fracionária): 0 

GNUP (fator de condição de contorno de carga prescrita): 0,1 

GNUU (fator de condição de contorno de concentração): 1 

Obs.: O valor de UP é usado para controlar oscilações na solução de transporte, 

isto é, refinar os resultados de concentração para uma malha fixa. GNUP e GNUU 

compatibilizam os valores prescritos com os simulados, isto é, um alto valor faz com 

que os valores prescritos e os simulados sejam idênticos, um baixo valor permite 

pequenas variações entre os resultados e os prescritos. Dessa forma, são necessárias 

várias tentativas para se achar um valor ideal em uma determinada simulação. 

- Controles temporais 

ITMAX (número máximo de passos): 1000  

DELT (duração do passo): 1 dia = 86400 s 

TMAX (tempo máximo de simulação): 1000 dias = 8,64 x 107 s 

Obs.: A unidade de tempo utilizada pelo SUTRA sempre é o segundo. 

- Controles de saída de dados 

NOBCYC (intervalo entre observações): 50 passos 

Obs.: Este valor configura o intervalo de tempo entre as observações, incluindo o 

início e o final da simulação. Nesse caso, foi escolhido observar os resultados a cada 

50 dias. 

- Controles de resolução 

CSOLVP (solucionador de carga): Banded Gaussian elimination (DIRECT) 

CSOLVU (solucionador de soluto): Banded Gaussian elimination (DIRECT) 
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Obs.: Essa opção utiliza o método de eliminação de Gauss para a resolução do 

sistema linear de equações. É a opção por default no SUTRA.  

- Propriedades do fluido 

COMPFL (compressibilidade do fluido): 4,47 x 10-10 ~ 0,0 (kg/m.s2)-1 (H2O a 

20°C) - βw 

SIGMAW (difusividade do soluto no fluido): 1 x 10-9 m2/s (NaCl a 20°C) - σw 

- Propriedades da matriz sólida 

COMPMA (compressibilidade da matriz porosa): 10-7 (kg/m.s2)-1 (argila) - βs 

RHOS (densidade dos grãos): 2600 kg/m3 (argila) - ρ 

- Produção 

PRODFØ (taxa de produção de ordem-zero): 2 x 10-3 mg/(L.d) = 2,31 x 10-8 

mg/(L.s)  - γ0 

No problema é definida uma duração do pulso da fonte de soluto, 

correspondente a 160 dias, ou seja, de to a t = 160 há um fluxo de massa de soluto; a 

partir dos 160 dias esse fluxo cessa. Para a incorporação dessa condição no SUTRA, 

foi necessária a atribuição do valor “time_dependence” para true na condição de fluxo 

prescrito, conforme mostra a Figura 6.24. Além disso, foi necessária a alteração da 

sub-rotina BCTIME no código-fonte denominado “usubs_2D3D_1.f”, o qual trata das 

condições de contorno dependentes do tempo. Esse arquivo fica localizado na pasta 

source no diretório no qual o SUTRA é instalado, e deve ser compilado em Fortran. 

 

Figura 6.24 - Atribuição da condição de contorno dependente do tempo para caracterizar o pulso da 

fonte de soluto. 
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A Figura 6.25 mostra a curva de concentração relativa no ponto x = 8 m, 

comparando-se com os resultados obtidos no MT3DMS e no SUTRA. A solução 

analítica disponível em TORIDE et al (1995), para γ1 = 0,002 mg/L.d é a seguinte: 
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onde: 

=),( txC concentração na posição x e tempo t 

erfc (x) = função erro complementar = dte
x

t

∫
∞

− 22

π
 

1x  e 2x  = coordenadas do pulso inicial na direção de x 

=D coeficiente de dispersão  

=v velocidade de percolação na matriz porosa 

 γ1 = coeficiente da taxa de ordem zero 
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Figura 6.25 - Comparação das soluções numéricas e analíticas para o problema transiente com reação 

de ordem-zero, no ponto x = 8 m. 

Percebe-se no gráfico a excelente precisão nos resultados do SUTRA, 

comparando-se com a solução exata e as soluções do MT3DMS. É evidente que 

ambas as soluções são praticamente idênticas à solução analítica dada por TORIDE et 

al (1995). O erro relativo médio para o MT3DMS foi de 1,09% e para o SUTRA 0,09%, 

demonstrando, assim que o código do SUTRA é uma excelente ferramenta para a 

modelagem do transporte de poluente em água subterrânea, na qual o soluto está 

sujeito à produção ou decaimento de ordem zero. 

6.7. Aquífero Confinado Heterogêneo com Uma Fonte d e Soluto e Um Poço de 

Bombeamento (Exemplo 2-D) 

A Figura 6.26 mostra a malha MEF (625 elementos) utilizada no SUTRA para a 

simulação do exemplo. 
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Figura 6.26 - Malha MEF (625 elementos) utilizada no exemplo 5.2. 

A configuração da pluma para os testes realizados com αt/αl = 0,01 a partir do 

SUTRA é mostrada na Figura 6.27. Os resultados são para o tempo de 63000 dias 

(173 anos) contados a partir de to. A pluma obtida no MT3D é mostrada na Figura 6.28, 

e a mesma foi obtida por CRAIG & RABIDEAU (2006) utilizando-se diferença finita 

centrada, dada na Equação (2.35), com o esquema implícito. 

Como se pode observar na Figura 6.27 que as soluções a partir do SUTRA são, 

do ponto de vista gráfico, bastante semelhantes, tendo em vista que as simulações 

foram realizadas com apenas 625 elementos, em decorrência da restrição imposta pela 

versão demo do pré-processador. 
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Figura 6.27 - Concentrações (mg/L) obtidas no SUTRA após 173 anos de simulação, com a malha MEF 

= 25 x 25 elementos quadrangulares. 

 

 

Figura 6.28 - Concentrações apresentadas por CRAIG & RABIDEAU (2006), t = 173 anos, com a grade 

MDF = 50 x 50. 

Para efeito comparativo entre os modelos, foi adotado o critério adotado por 

DAWSON et al (2004) para a verificação de compatibilidade entre vários algoritmos de 

fluxo e transporte. O conceito é o seguinte: dado um sistema com concentração inicial 

uniforme (Co) contornado em todos os lados por uma concentração constante C = Co e 
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nenhuma fonte de soluto ou de água limpa, a concentração em todos os passos de 

tempo será aquela da condição inicial (C(x,y,t) = C(x,y,0) para todo t).  

O critério descrito acima, chamado “teste de ordem zero”, analisa a sensibilidade 

do modelo à qualidade da conservação de massa quando o balanço hídrico não é 

perfeitamente mantido, fazendo com que a solução do transporte de massa fique 

sujeita a erros na alocação da massa.  

Diante do exposto, o exemplo foi readaptado, agora com a condição de contorno 

de Dirichlet, com concentração C = 100 mg/L em todos os lados do contorno. A partir 

dos arquivos “.nod”, “.ele” e “lst” gerados pelo SUTRA, os quais correspondem aos 

resultados de pressão e concentração nos nós, velocidade de fluxo nos elementos e 

resultados gerais, respectivamente, foram calculados os balanços de massa nos nós. 

A Tabela 6.17 compara os erros percentuais de balanço de massa entre os 

resultados obtidos no SUTRA (625 elementos) e os resultados mostrados em CRAIG & 

RABIDEAU (2006) no MT3DMS (50 x 50, 100 x 100 e 200 x 200). O SUTRA inclui um 

método numérico opcional baseado em funções de ponderação assimétrica, as quais 

resultam em “esquemas progressivos” nos termos de transporte advectivo. Esse 

método é empregado para fornecer estabilidade aos problemas de transporte 

advectivo, no entanto não é recomendado para uso geral, pois ocasiona mudanças nos 

sistemas físicos simulados, afetando a magnitude do processo de dispersão. Logo, o 

método utilizado foi baseado em funções de ponderação simétricas. 

Tabela 6.17 – Erro % no balanço de massa para o MT3DMS e o SUTRA. αt = 0,1 m e αt = 3 m, 

respectivamente. 

 αt = 0,1 αt = 3 

Malha MT3DMS SUTRA MT3DMS SUTRA 

25 x 25 N/A 0.002 N/A 0.002 

50 x 50 N/A N/A N/A N/A 

100 x 100 -0.001 N/A 0.001 N/A 

200 x 200 <0.001 N/A <0.001 N/A 

 

No teste de ordem zero no contorno do sistema foi imposta uma concentração 

constante C = 100 mg/L, bem como no domínio C(x,y,0) = 100 mg/L, logo, as 

concentrações deveriam ser uniformemente 100 mg/L em todos os passos de tempo. 

As concentrações simuladas mostraram que para o tempo t = 63000 dias estas não 

são uniformes, no entanto, essas diferenças não foram significativas para ambos os 
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modelos. Ambas as simulações no SUTRA forneceram erros no balanço de massa 

iguais a 0,002%, valores aproximadamente coerentes com os apresentados por CRAIG 

& RABIDEAU (2006) no MT3DMS. 

Os resultados apresentados podem ser interpretados como as soluções com o 

mínimo de variação possível para a pobre malha de discretização usada no SUTRA de 

625 elementos, mesmo assim se mostraram robustos e estáveis, considerando as 

soluções numéricas na série de passos de tempo utilizadas. Nesse exemplo pode-se 

perceber a satisfatória estabilidade no SUTRA, do processo de dispersão dependente 

da direção de fluxo em um meio anisotrópico, com discretização espacial e temporal. 
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Capítulo 7 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O principal objetivo dessa dissertação foi a comparação de métodos para 

modelagem computacional de fluxo e transporte em águas subterrâneas, apresentando 

a utilização de técnicas numéricas mais recentes e precisas. A intenção foi mencionar a 

técnica “meshless” e o SUTRA como alternativas para a resolução dos problemas, bem 

como observar seus comportamentos em comparação aos métodos numéricos 

classicamente utilizados, tais como o MEF e o MDF 

Os resultados mostraram que os métodos meshless adotados são muito 

eficientes, uma vez que atingem respostas rápidas e precisas tanto quanto, ou melhor, 

que os clássicos MDF e MEF. As funções de base radial multiquádricas se 

caracterizam, portanto, como uma poderosa ferramenta a ser aplicada nos algoritmos, 

pois conseguem reduzir consideravelmente os esforços computacionais. 

Deve-se ressaltar a importância do parâmetro de forma, o qual pode alterar 

consideravelmente os resultados se for variado mesmo que suavemente. Além disso, 

não foi possível determinar uma maneira sistemática de escolha do parâmetro de forma 

para a obtenção de melhores resultados, tal como acontece nos métodos de diferenças 

finitas onde apenas o refinamento da grade leva a resultados mais precisos. Portanto, é 

necessário que sejam feitos melhores estudos para determinar se a sensibilidade do 

parâmetro de forma pode estar ligada ao condicionamento do problema, bem como 

para desenvolver procedimentos apropriados de escolha do c em termos dos valores 

das funções, do número de nós e da forma de distribuição dos nós. 

Neste trabalho, um método não-iterativo foi proposto para a solução de 

problemas de valor de contorno inverso em águas subterrâneas. Tal método, baseado 

em métodos meshless serve para reconstruir a solução e sua derivada normal na parte 

inacessível do domínio, a partir das condições de contorno de Dirichlet e Neumann 

dadas na parte acessível deste. Os resultados mostram que o método proposto é 

bastante eficiente e preciso para resolver os problemas inversos. 

Nota-se que para o método da colocação não há diferença entre o procedimento 

para se resolver um problema bem ou mal-condicionado. Para ambos, a equação 

governante é forçada a um número de pontos no domínio. As condições internas e de 

contorno também são forçadas onde quer que estejam disponíveis, logo, ambos os 

tipos de problemas são resolvidos em um simples passo sem iterações. 
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Para estudos futuros e aperfeiçoamento da técnica, sugere-se a extensão do 

método para problemas tridimensionais. Sugere-se também estudos para 

aprimoramento do método de colocação nas singularidades do sistema, como por 

exemplo, nos poços, uma vez que foi constatada a imprecisão dos resultados nas 

proximidades destes, devido à dependência dos valores do parâmetro de forma às 

distâncias entre os pontos. 

Nos dois exemplos simulados no SUTRA, foi possível avaliar esse, ainda 

recente, modelo de fluxo e transporte de poluentes fundamentado no método dos 

elementos finitos. Pôde-se perceber a precisão dos resultados gerados no modelo, 

bem como sua flexibilidade e simplicidade para a entrada de dados e condições de 

execução. Além da distribuição gratuita para download no site do United States 

Geological Survey (USGS), seu código FORTRAN também pode ser baixado para 

modificações peculiares. 

Portanto, conclui-se que o modelo SUTRA se caracteriza como uma conveniente 

alternativa de modelagem de transporte de poluentes em 2 dimensões. Para estudos 

futuros, recomenda-se a análise de seus aspectos práticos e conveniência em 

simulações em 3 dimensões, capacidade essa fornecida na mais recente atualização 

do modelo. 



95 

Capítulo 8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ATLURI, S. N. & SHEN, S. The Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method . 

2002. Crest. 400p. 

BEAR, J. Hydraulics of Groundwater . 1979. McGraw-Hill, New York. 569p. 

BEAR, J & VERRUIJT, A. Modeling Groundwater Flow and Pollution . 1987. 413p. 

BEAR, J. Dynamics of Fluids in Porous Media . American Elsevier, New York. 1972. 

762p. 

CABRAL, J. J. S. P., LOBO FERREIRA, J. P., MONTENEGRO, S.M.G.L., COSTA, W. 

D. Água Subterrânea, Aqüíferos Costeiros e Aluviões, V ulnerabilidade e 

Aproveitamento . Tópicos Especiais em Recursos Hídricos, Vol 4. Ed. UFPE, 

Recife, 2004. 

CABRAL, J. J. S. P., RÊGO SILVA, J. J. & VIRÃES, M. V. Simulação Computacional 

de Fluxo em Aqüíferos com Análise Tridimensional . RBRH, Vol. 4 jul/set 1999. 

117-130. 

CHENG, A. H. D. Multilayared Aquifer Systems . Marcel Dekker Inc., New York, 2000. 

CHENG, A. H. D., GOLDBERG, M. A., KANSA, E. J., ZAMMITO, G. Exponential 

Convergence and H-c Multiquadric Collocation Method  for Partial Differential 

Equations . Numerical Methods for Partial Differential Equations, Wiley Periodicals, 

19: 571-594, 2003. 

CHENG, A. H.-D. & CABRAL, J. J. S. P. Direct solution of certain ill-posed 

boundary value problems by the collocation method . Boundary Elements 

XXVII, pp. 35 – 45. 2005.  

CRAIG, J. R. & RABIDEAU, A. J. Finite difference modeling of contaminant 

transport using analytic element flow solutions . Advances in Water Resources, 

29. pp. 1075-1087, 2006. 

DAWSON, C., SUN, S. & WHEELER, M. F. Compatible algorithms for coupled flow 

and transport . Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., 193. 2004. 

FASSHAUER, G. E. & ZHANG, J.G. On Choosing “Optimal” Shape Parameters for 

RBF Approximation . Journal of Numerical Algorithms. Springer Netherlands, p. 

345-368. 2007.  



96 

FEITOSA, F. A. C. & MANOEL Filho, J. Hidrogeologia – Conceitos e Aplicações . 

CPRM. Fortaleza, 2000. 

FEDOSEYEV, A. I., FRIEDMAN, M. J. & KANSA, E. J. Improved Multiquadric Method 

for Elliptic Partial Differential Equations via PDE  Collocation on the Boundary . 

Computer and Mathematics with Applications. 43: 439 – 455. 2002. 

HUANG, C. S., LEE, C. F. & CHENG, A. H-D. Error Estimate, Optimal Shape Factor, 

and High Precision Computation of Multiquadric Coll ocation Method.  

Engineering Analysis with Boundary Elements, n. 31, v. 7, p. 614-623. 2007. 

KANSA, E. J. & HON, Y. C. Circumventing the Ill-Conditioning Problem with 

Multiquadric Radial Basis Functions: Applications t o Elliptic Partial 

Differential Equations . Computers and Mathematics with Applications. 39: 123-

137, 2000. 

KANSA, E. J. Multiquadrics – A scattered data approximation sche me with 

applications to computacional fluid-dynamics I . Comput. Math. Applic., 19, pp. 

127 – 145. 1990. 

LI, J. A Radial Basis Meshless Method for Solving Inverse Boundary Value 

Problems . Communications in Numerical Methods in Engineering. 20: 51-60, 2004. 

LI, J., CHEN, C. S. & CHENG, A. H.-D. On the efficiency and exponential 

convergence of multiquadric collocation method comp ared to finite element 

method . Boundary Elements, 2003. 

MAI-DUY, N. & TRAN-CONG, T. Numerical Solution of Differencial Equations 

Using Multiquadric Radial Basis Function Networks . Neural Networks. 14:185-

199, 2001. 

McDONALD, M.G. and HARBAUGH, A.W., 1984. A modular three-dimensional 

finite-difference ground-water flow model . U.S. Geological Survey Open-File 

Report 83–875, 528p.  

MENESCAL, G. C. Modelagem Numérico-Analítica da Contaminação de Aqu íferos 

Utilizando o Método de Colocação RBF Livre de Malha . Tese de Doutorado. 

UFC. 2008. 

ONISHI, K. Boundary inverse problems in seepage and viscous fu id flows . 

Computer Methods and Water Resources III, pp. 457 – 468, 1995. 



97 

SHARAN, M., KANSA, E.J. & GUPTA, S. Application of the Multiquadric Method for 

Numerical Solution of Elliptic Partial Differential  Equations . App. Mathematics 

and Computation. 84:275-302, 1997. 

TORIDE, E., LEIJ, F. J. & VAN GENUCHTEN, M. Th. The CXTFIT Code for 

Estimating Transport Parameters from Laboratory or Field Tracer 

Experiments, Version 2.0 . Research Report 137, U.S. Salinity Laboratory, 

Riverside, California.1995. 

WANG, J. G. & LIU, G. R. On The Optimal Shape Parameters of Radial Basis 

Functions Used for 2-D Meshless Methods . Comput. Methods Appl. Mech. 

Engrg. 191: 2611-2630, 2002. 

WROBEL, L. C., et al. Métodos Numéricos em Recursos Hídricos . ABRH, 1989. 

380p. 

WU, Z. & HON, Y. C. Convergence Error Estimate in Solving Free Boundary  

Diffusion Problem by Radial Basis Functions Method . Engineering Analysis with 

Boundary Elements. 27:73-79, 2003. 

VOSS, C. I., & PROVOST, A.M., SUTRA. A model for saturated-unsaturated 

variable-density ground-water flow with solute or e nergy transport , U.S. 

Geological Survey Water-Resources Investigations Report 02-4231, 250 p. 

ZHENG, C. MT3DMS – A modular three-dimensional multispecies t ransport model 

for simulation of advection, dispersion and chemica l reactions of 

contaminants in groundwater systems . 2006 

ZIENKIEWICZ, O. C. The Finite Element Method . Lomdom; New-York. MacGraw-Hill. 

1986. 



98 

ANEXO I – PROGRAMA MESHLESS 

 

Problema Inverso 

% Metodo da Colocacao com Funcao de Base Radial 
% FBR Multiquadrica Inversa 
% Problema 4.4 da Dissertacao - Problema Inverso 
   clear all, clc 
% 
% Geometria e dados de entrada  
% 
% Condicoes de Dirichlet em 3 lados e o lado de cima desconhecido 
% 
% 6 nos internos conhecidos 
% 
% Dominio quadrado 
   xinicial = 0; 
   xfinal = 5; 
   yinicial = 10; 
   yfinal = 15; 
   fprintf('Metodo da Colocacao com FBR\n') 
% 
% Criacao da malha de pontos 
   ndivx = input('numero de divisoes no eixo x = ') + 1; 
   ndivy = input('numero de divisoes no eixo y = ') + 1; 
   ncoloc = ndivx*ndivy;  % numero de pontos de colocacao 
% 
% nic --> Numero de nos internos conhecidos 
   nic = input('numero de nos internos conhecidos = ');  
% 
% Grade de nos de colocacao 
   deltax = (xfinal-xinicial)/(ndivx-1); 
   deltay = (yfinal-yinicial)/(ndivy-1); 
   coordx = xinicial:deltax:xfinal; 
   coordy = yinicial:deltay:yfinal; 
   [coordx,coordy]=meshgrid(coordx,coordy); 
% 
% Identificadores dos nos de contorno 
% tipo = 0 colocacao da equacao governante, 1 no de Dirichlet, 2 no de Neumann 
   tipo = zeros(ndivy,ndivx); 
%   
% no lado (x,15) --> condicao de contorno desconhecida 
   tipo(1,2:ndivx-1) = 1; 
   tipo(ndivy,1:ndivx) = 0; 
   tipo(1:ndivy-1,1) = 1; 
   tipo(1:ndivy-1,ndivx) = 1; 
 % 
 % Numeracao sequencial para os pontos e atribuicao das coordenadas xy  
   k = 0; 
   for i=1:ndivy 
      for j=1:ndivx 
         k = k+1; 
         xy(k,1:2) = [coordx(i,j),coordy(i,j)]; 
         notipo(k) = tipo(i,j); 
% 
% Atribuicao do valor zero (lado direito) aos pontos da equacao governante 
         if notipo(k)==0 
            val(k) = xy(k,1).*0+xy(k,2).*0; 
         end 
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% Atribuicao da condicao de contorno e vetor normal 
         if notipo(k)==1 
            val(k) = xy(k,1).^2-xy(k,2).^2;  % Valor exato 
            bn(k,1:2) = [0,0]; 
         end 
     end 
   end 
% 
% Pontos internos conhecidos 
% Atribuicao do valor conhecido aos pontos (equacao exata do problema) 
   for(k=1:nic) 
      i = input('Numero da linha do no interno conhecido = ') ; 
      j = input('Numero da coluna do no interno conhecido = ');  
      no=(i-1)*ndivx+j; 
      notipo(no)=1; 
      val(no) = xy(no,1).^2-xy(no,2).^2 
   end 
% 
% Grafico do problema 
   j = 0; 
   k = 0; 
   for i = 1:ncoloc 
      if notipo(i)==0 
         j = j+1; 
         xyi(j,1:2) = [xy(i,1),xy(i,2)]; 
      end 
      if notipo(i)==1 
         k = k + 1; 
         xyb(k,1:2) = [xy(i,1),xy(i,2)]; 
      end 
   end 
  figure(1); 
  plot(xyi(:,1),xyi(:,2),'x',xyb(:,1),xyb(:,2),'ro'); 
  title('Nos de Colocacao (x-Equacao Governante, o-Condicao de Contorno)'); 
    
% Pede-se o parametro de forma 
   c = input('parametro de forma c = '); 
    
% Inicio do tempo de CPU 
   t=cputime; 
    
% Resolve-se o problema pela funcao de interpolacao multiquadrica inversa 
% Atribuicao dos coeficientes da matriz 
   for i = 1:n 
      xybse = [xy(i,1),xy(i,2)]; 
      for j=1:n 
         xyctr = [xy(j,1),xy(j,2)]; 
         xyd = xyctr-xybse;  
         rsq = xyd(1)^2+xyd(2)^2; 
         r = sqrt(rsq); 
% 
% Colocacao da equacao governante 
         if notipo(i)==0 
            a(i,j) = (rsq-2*c^2)/(rsq+c^2)^(5/2); 
         end 
% Colocacao da Condicao de Dirichlet 
         if notipo(i)==1 
            a(i,j) = 1/(rsq+c^2)^(1/2); 
         end 
% Colocacao da Condicao de Neumann 
         if notipo(i)==2 
            a(i,j) = -(xyd(1)*bn(1)+xyd(2)*bn(2))/(rsq+c^2)^(3/2); 
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         end 
      b(i) = val(i); % Vetor dos valores do lado direito da equacao governante 
      end 
   end 
% 
% Resolve-se o sistema linear 
   alfa = a\b'; 
    
% Fim do tempo de CPU 
   fprintf('Tempo do processo da CPU =') 
   cputime-t 
    
% Malha para o grafico  
   nrefine = 1; 
   nxerr = (ndivx-1)*nrefine+1; 
   nyerr = (ndivy-1)*nrefine+1; 
   nerr = nxerr*nyerr; 
   xerrdiv = deltax/nrefine; 
   yerrdiv = deltay/nrefine; 
   xerr = xinicial:xerrdiv:xfinal; 
   yerr = yinicial:yerrdiv:yfinal; 
   [X,Y] = meshgrid(xerr,yerr);  
    
% Solucao FBR-MQ: 
   H1 = 0; 
       for i = 1:n 
           rsq = (xy(i,1)-X).^2 + (xy(i,2)-Y).^2; 
           H1 = H1 + alfa(i)*(rsq+c^2).^(-1/2); 
       end 
    
% Solucao Exata: 
   H2 =x.^2-y.^2; 
 
% Erro Absoluto    
   H3 = H1-H2; 
 
% Residuo  
   H4 = 0; 
       for i = 1:n 
           rsq = (xy(i,1)-X).^2 + (xy(i,2)-Y).^2; 
           H4 = H4 + alfa(i).*(rsq-2*c^2)./(rsq+c^2).^(5/2); 
           end 
    
% Erro no residuo 
   H5 = H4-H2; 
    
% Grafico da Solucao FBR 
   figure(1); 
   surfl(H1); 
   title('Solucao FBR-MQ Inversa'); 
    
% Grafico da Solucao Exata 
   figure(2); 
   surfl(H2); 
   title('Solucao Exata'); 
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ANEXO II – PROGRAMA MEF 

Programa MEF para o Tempo de Processamento 

% Limpa memória: 
clear 
 
% DADOS DO PROBLEMA: 
 
% Quantidade de materiais: 
numat=2; 
 
% Condutividades hidráulicas (m3/s/m2): 
kx=[1*10^-4   1*10^-4]; 
ky=[1*10^-4   1*10^-4]; 
 
% Ângulo de rotação de cada camada: 
teta=[0 0]; 
 
% Recarga distribuída em toda malha (m3/s/m2): 
r=0; 
 
% DISCRETIZAÇÃO: 
 
% coordenadas nodais (m): 
load coords     % ler o arquivo "coords" e cria matriz com mesmo nome 
      
% conectividades: 
load lnods      % ler o arquivo "lnods" e cria matriz com mesmo nome 
 
% dimensões do problema: 
[nn ndim]=size(coords);% nn = número de nós, ndim = dimensões do problema (2D) 
[nel npe]=size(lnods); % nel = número de elementos, npe = núm. de nós p/ elemento 
 
% CONDIÇÕES DE CONTORNO: 
 
% vetores de cargas e fluxos prescritos para cada nó da malha: 
q0=zeros(nn,1); 
gamma=zeros(nn,1); 
h0=zeros(nn,1); 
 
% prescrever cargas e fluxos para alguns nós (contorno esquerdo e direito): 
lago=[159 157 137 118 101 100 82 62 44 27 11 9 25]; 
rio=[332 330 331 327 321 312 299 298 279 273 250 231 214 213 212]; 
gamma(lago)=10^3; 
h0(lago)=75;             
gamma(rio)=10^3; 
h0(rio)=[5 7.532 8.798 10.064 11.33 12.596 13.862 15.128 16.394 17.66 18.926 20.192 21.458 22.724 
24]; 
q0(307)=-0.001; 
q0(255)=0.0025; 
q0(21)=-0.002; 
 
clc                      % Limpa tela 
disp(['FLUXO2D.']) 
disp(['PROGRAMA MEF PARA FLUXO DE ÁGUA EM MEIO POROSO SATURADO.']) 
 
% Inicio do tempo de CPU 
   t=cputime; 
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% Dimensiona matriz e vetor globais: 
 
M=sparse(nn,nn); 
F=zeros(nn,1); 
 
% Considera contribuições de cada elemento na matriz e vetor globais: 
 
for e=1:nel, 
    
   % coordenadas dos nós do elemento: 
    
   ng1=lnods(e,4); 
   ng2=lnods(e,5); 
   ng3=lnods(e,6); 
   x1=coords(ng1,2); 
   y1=coords(ng1,3); 
   x2=coords(ng2,2); 
   y2=coords(ng2,3); 
   x3=coords(ng3,2); 
   y3=coords(ng3,3); 
    
   % propriedades geométricas do elemento: 
    
   Ae=( (y2-y1)*(x1+x2) + (y3-y2)*(x2+x3) + (y1-y3)*(x3+x1) ) /2;   
    
   Qx=( (y2-y1)*(x1^2+x1*(x2-x1)+(x2-x1)^2/3) ...                         
       +(y3-y2)*(x2^2+x2*(x3-x2)+(x3-x2)^2/3) ... 
       +(y1-y3)*(x3^2+x3*(x1-x3)+(x1-x3)^2/3)  ) /2; 
     
    Qy=-((x2-x1)*(y1^2+y1*(y2-y1)+(y2-y1)^2/3) ...                        
       +(x3-x2)*(y2^2+y2*(y3-y2)+(y3-y2)^2/3) ... 
       +(x1-x3)*(y3^2+y3*(y1-y3)+(y1-y3)^2/3)  ) /2; 
    
   % Matriz do elemento: 
    
   A=[1 x1 y1  
      1 x2 y2  
      1 x3 y3]; 
    
   B=[0 1 0  
      0 0 1]*inv(A); 
    
   % Matriz de condutividade e rotação p/ o elemento: 
    
   tipo=lnods(e,2);  % tipo de material pela coluna 2 do lnods 
    
   kxe=kx(tipo);     % kx do elemento na direção principal 
    
   kye=ky(tipo);     % ky do elemento na direção principal 
    
   tetae=teta(tipo); % ângulo de rotação dos eixos principais 
    
   k=[kxe  0 
      0 kye];   % tensor de permeabilidade do elemento 
     
   rot=[cos(tetae*pi/180) -sin(tetae*pi/180) 
      sin(tetae*pi/180) cos(tetae*pi/180)]; % matriz de rotação 
    
   k=rot*k*rot';  % tensor de permeabilidade rotacionado em teta 
 
        
   Ke=B'*k*B*Ae; 
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   % Vetor do elemento: 
    
   fe=[Ae Qx Qy]*inv(A)*r; 
    
   % Monta matriz e vetor globais: 
    
   M(ng1,ng1)=M(ng1,ng1)+Ke(1,1); 
   M(ng1,ng2)=M(ng1,ng2)+Ke(1,2); 
   M(ng1,ng3)=M(ng1,ng3)+Ke(1,3); 
   M(ng2,ng1)=M(ng1,ng2); 
   M(ng2,ng2)=M(ng2,ng2)+Ke(2,2); 
   M(ng2,ng3)=M(ng2,ng3)+Ke(2,3); 
   M(ng3,ng1)=M(ng1,ng3); 
   M(ng3,ng2)=M(ng2,ng3); 
   M(ng3,ng3)=M(ng3,ng3)+Ke(3,3); 
   F(ng1)=F(ng1)+fe(1); 
   F(ng2)=F(ng2)+fe(2); 
   F(ng3)=F(ng3)+fe(3); 
    
   % Ver matriz global sendo montada: 
    
   %spy(M) 
   %title(['Contribuição do elemento: ',num2str(e)]) 
   %pause 
    
end    
 
%close  % fecha janela gráfica 
 
% Coloca condições de contorno: 
 
for i=1:nn, 
   M(i,i)=M(i,i)+gamma(i); 
   F(i)=F(i)+q0(i)+gamma(i)*h0(i); 
end 
 
% Resolve sistema: 
 
h=M\F; 
 
% Fim do tempo de CPU 
   fprintf('Tempo do processo da CPU =') 
   cputime-t 
 
 
 

 


