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CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA DE AQUÍFEROS FREÁTICOS 

VIA TESTE DE BOMBEAMENTO EM POÇOS DE GRANDE DIÂMETRO 

Ronaldo Medeiros dos Santos1; Sergio Koide2; Bruno Esteves Távora3; Gustavo Ressurreição 

Lopes3; Nabil Joseph Eid2  

RESUMO --- A caracterização hidrodinâmica de aqüíferos é uma das principais informações 
demandadas por um grande número de estudos ligados ao campo da hidrologia subterrânea, sendo o 
teste de bombeamento a forma mais precisa de execução. No entanto, os custos associados à 
perfuração de poços para implementação do teste inibem a sua aplicação, prejudicando o 
desenvolvimento de estudos hidrológicos em situações ou localidades com recursos financeiros 
escassos. Como alternativa à perfuração de poços convencionais, poços de grande diâmetro podem 
ser aproveitados para a finalidade em questão, devendo-se, porém, se atestar acerca da validade de 
métodos, bem como a avaliação dos resultados antes de sua aplicação. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve como objetivo a verificação da validade de métodos para análise de testes de 
bombeamento conduzidos em poços de grande diâmetro à estimação dos parâmetros 
hidrodinâmicos “Ksat” e “Sy” em aqüíferos freáticos rasos. O material compreendeu equipamentos 
para a execução do teste e softwares para o processamento dos dados e avaliação dos resultados. 
Quatro métodos selecionados foram aplicados e positivamente avaliados, fato que permitiu a 
conclusão, em caráter preliminar, que os quatro métodos testados são válidos para teste em poços de 
grande diâmetro. 
 

ABSTRACT --- The hydrodynamic aquifer characterization is a valuable information for a large 
number of groundwater hydrology studies. The pumping test is the most precise approach for those 
parameters estimation. However, costs associated with the drilling of test wells inhibit its 
application, hampering the development of hydrological studies in situations or locations with 
scarce financial resources. As an alternative to conventional wells drilling, large diameter hand-dug 
wells can be used for the purpose in question, but not before a careful analysis and validation of 
methods, evaluating the results before implementation. In that way, the present study aimed to 
verify the validity of methods for analysis of pumping tests conducted in a hand-dug well to 
estimate the hydrodynamic parameters "Ksat" and "Sy" in unconfined aquifers. The material 
included equipment for the testing and software for data processing and results evaluation. Four 
methods were selected, applied and positively evaluated, which led to the preliminary conclusion, 
that the four tested methods are valid for pumping test analysis in large diameter wells. 

Palavras-chave: teste de bombeamento, poços de grande diâmetro, parâmetros hidrodinâmicos de 
aqüíferos freáticos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A caracterização hidrodinâmica de aqüíferos é uma das primeiras e mais importantes etapas à 

execução de estudos relacionados aos mais variados temas em hidrologia subterrânea, como por 

exemplo, construção de modelos numéricos e simulação do fluxo de água em meio saturado, 

estudos de recarga e de exploração sustentável de águas subterrâneas, remediação e recuperação de 

aqüíferos, dentre outros (Herbert e Kitching, 1981). 

Três parâmetros hidrodinâmicos descrevem razoavelmente um meio aqüífero: a) a 

condutividade hidráulica; b) o armazenamento específico, ou Specific storage (Ss); e c) a 

produtividade específica, ou Specific Yield (Sy). 

Dentre os métodos disponíveis para a estimação dos referidos parâmetros, destacam-se as 

abordagens in situ, que diferentemente dos métodos de laboratório, possibilitam a obtenção de 

estimativas com maior representatividade espacial e em condições reais de campo. Tais abordagens 

compreendem os testes de bombeamento e os slug/bail test, sendo o primeiro mais preciso e 

espacialmente abrangente que o segundo (Feitosa e Filho, 1998). 

Apesar das inúmeras vantagens do teste de bombeamento em relação aos demais métodos, 

tanto os de laboratório quanto os slug/bail test, existe uma série de limitações de ordem prática ou 

econômica, que freqüentemente o tornam preterido. Segundo MacDonald et al. (2008), uma das 

principais se refere ao alto custo associado à abertura de poços para a execução do ensaio. Tal 

limitação representa um considerável obstáculo ao desenvolvimento dos estudos necessários à 

correta gestão das águas subterrâneas, uma vez que os recursos financeiros demandados nem 

sempre encontram-se disponíveis. 

Nesse contexto, a utilização de poços manualmente escavados, popularmente conhecidos no 

Brasil por cacimbas ou cisternas, para a execução de testes de bombeamento, apresenta-se como um 

alternativa viável, conforme demonstrado em Singh (2008) e Moench (1997). 

As cacimbas ou cisternas são largamente utilizadas como fonte de água para as mais diversas 

finalidades, sobretudo em locais desprovidos de sistema coletivo de abastecimento, e têm como 

principais características as baixas profundidades e os largos diâmetros (> 0.5m). Essas 

particularidades tornam o comportamento hidráulico do fluxo em decorrência do bombeamento 

diferente em relação ao que ocorre em um poço convencional de diâmetro reduzido, fazendo com 

que a aplicação de métodos para o processamento dos dados advindos do ensaio seja efetuada com 

cuidado, e por isso, questão digna de esforço científico (Mace, 1999). 

Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo a verificação da validade de testes de 

bombeamento conduzidos em poços manualmente escavados de grande diâmetro à estimação dos 

parâmetros hidrodinâmicos “condutividade hidráulica saturada” e “produtividade específica-Sy” de 
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aqüíferos freáticos rasos. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Os testes de bombeamento foram executados em cisternas/cacimbas localizadas na bacia 

hidrográfica do córrego Capão Comprido, na porção oeste do Distrito Federal. Trata-se de uma área 

predominantemente rural, desprovida de sistema público coletivo de abastecimento de água, motivo 

pelo qual a maior parte da demanda é suprida pelo aproveitamento das reservas subterrâneas, 

notadamente pelo uso de poços rasos manualmente escavados, com profundidades entre 5 e 25 

metros, e diâmetros variando entre 0.8 e 2.0 metros. 

O material utilizado consistiu basicamente em equipamentos para a execução do teste em 

campo: gerador elétrico movido a gasolina; bomba hidráulica submersa; dispositivo para controle 

da vazão bombeada; recipiente de volume conhecido para a medição direta da vazão e; linígrafos 

para a leitura e armazenamento do nível dinâmico ao longo do tempo. Nos trabalhos de escritório 

foram utilizados os softwares Visual MODFLOW e AQTESOLV. 

A abordagem metodológica compreendeu as seguintes etapas: a) construção do arranjo físico 

do teste, com a seleção das cacimbas/cisternas a serem utilizadas e locação dos poços/piezômetros 

de observação a partir de tradagem manual; b) execução do teste de bombeamento a vazão 

constante; c) seleção dos métodos de análise e processamento dos dados do teste bombeamento; e 

d) verificação dos resultados utilizando-se um modelo em diferenças finitas para simulação do fluxo 

em meio poroso saturado. Nos itens a seguir encontra-se o detalhamento das referidas etapas. 

2.1 - Construção do arranjo físico do teste de bombeamento 

Foram selecionados seis poços (cisternas/cacimbas) já escavados e utilizados para 

abastecimento doméstico, procurando-se representar ao máximo a variabilidade espacial do 

comportamento hidrodinâmico do aqüífero na área. Estimativas preliminares da condutividade 

hidráulica saturada, obtidas a partir de slug/bail test (Santos, 2008), foram utilizadas no processo. 

Após a seleção dos locais, procedeu-se à perfuração e instalação dos piezômetros de 

observação; um ao lado de cada poço. O método de perfuração adotado foi a tradagem manual, de 

baixo custo e de rápida execução, ambos favorecidos pelo padrão do nível freático local, 

predominantemente raso, com profundidades mínimas de até um metro em relação à superfície do 

solo (Santos, 2008). 

2.2 - Execução do teste de bombeamento 

Selecionados os poços e instalados os respectivos piezômetros de observação, procedeu-se à 

execução dos testes de bombeamento, que basicamente, segundo Feitosa e Filho (1998), 

compreendeu o bombeamento sob vazão constante no poço e o monitoramento do rebaixamento e 
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recuperação do nível ao longo do tempo no piezômetro de observação, conforme ilustrado na Figura 

1. 

 
Figura 1 – Elementos de um teste de bombeamento com piezômetro de observação. 

O controle de vazão foi efetuado com a utilização de um escoador de orifício circular, 

instalado à saída do recalque. O referido instrumento, em detalhe na Figura 2, é composto por uma 

válvula do tipo globo, um tubo piezométrico, e um estrangulamento de fluxo, que ocasiona uma 

pressurização na saída e permite a manutenção da constância na vazão a partir da manutenção da 

perda de carga, inferida pelo menisco no tubo piezométrico, atuando-se na válvula (Feitosa e Filho, 

1998). 

 
Figura 2 – dispositivo para controle e manutenção da vazão (Fonte: Feitosa e Filho, 1998). 

Na medida em que o nível se rebaixa, a perda de carga do sistema aumenta, reduzindo a vazão 

bombeada. Isso é então compensado por meio de pequenos e constantes aumentos na abertura da 

válvula, diminuindo a perda de carga. 

Cada local selecionado foi submetido a dois testes, sendo que o primeiro teve caráter 

preliminar, com o objetivo de se definir a melhor taxa de bombeamento a ser adotada. O 

rebaixamento e a recuperação do nível freático ao longo do tempo foram monitorados 

automaticamente, por meio de linígrafos instalados tanto no poço de bombeamento, quanto no poço 

de observação. As leituras do nível dinâmico foram registradas a cada cinco minutos. 
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A vazão de saída foi determinada pelo método direto, cronometrando-se o tempo demandado 

para o preenchimento de um recipiente com volume conhecido, conforme ilustrado na Figura 3. 

Foram efetuadas 10 repetições ao longo do ensaio, garantindo a constância na vazão durante todo o 

tempo transcorrido. 

 
Figura 3 – Medição direta da vazão de bombeamento. 

2.3 - Processamento dos dados: estimação dos parâmetros hidrodinâmicos 

De posse dos dados obtidos com o teste de bombeamento, compreendendo a variação do nível 

dinâmico ao longo do tempo, referente às etapas de rebaixamento e de recuperação, procedeu-se à 

seleção dos métodos a serem utilizados na estimação dos parâmetros hidrodinâmicos 

“condutividade hidráulica saturada - Ksat” e “Sy”. O critério de seleção compreendeu basicamente a 

concordância entre os pressupostos de aplicação do método e as condições de campo sob as quais 

ocorreu o ensaio, quais sejam: a) aqüífero livre; b) poço de bombeamento com diâmetro de grande 

dimensão e; c) poço de bombeamento parcialmente penetrante no aqüífero.  

Dentre o variado número de opções existentes, o método de Moench (1997) é o único que 

satisfaz completamente as condições reais do ensaio. O método de Papadopulos-Cooper (1967) 

atende parcialmente tais condições, diferindo no fato de que foi originalmente concebido para a 

análise de testes de bombeamento em aqüíferos confinados com poço totalmente penetrante. 

Juntamente a estes, foram também selecionados os métodos de Theis e de Neuman (1974), com a 

finalidade de se avaliar a influência das dimensões do diâmetro do poço às estimativas dos 

parâmetros outrora citados. 

Também foram utilizados nessa etapa os dados construtivos do poço de bombeamento e do 

piezômetro de observação, como a profundidade total, o comprimento da seção filtrante, o 

diâmetro, e a distância entre os dois elementos. 

2.4 - Verificação de validade e consistência física dos parâmetros estimados 

O paradigma adotado na avaliação dos resultados obtidos pode ser sintetizado pela seguinte 
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questão: os parâmetros hidrodinâmicos estimados pelo método reproduzem fielmente o 

comportamento real do fluxo durante a execução do teste de bombeamento?  

Para responder adequadamente a referida pergunta, foram construídos, utilizando-se o 

software Visual MODFLOW, dois modelos numéricos em diferenças finitas, para a simulação dos 

ensaios executados em campo: a) utilizando-se os dados de vazão de bombeamento e do poço de 

observação, considerando, no entanto, o poço de bombeamento como sendo pontual, de diâmetro 

infinitesimal; e b) adotando-se o diâmetro real do poço de bombeamento. 

O primeiro testou a validade dos métodos de Theis e de Neuman a dados provenientes de 

ensaios executados em poços de grande diâmetro, enquanto que o segundo avaliou o desempenho 

dos métodos de Moench e de Papadopulos-Cooper, bem com a consistência dos valores de Ksat 

estimados por Santos (2008), anteriormente ao presente trabalho. Logo, uma avaliação positiva ou 

não do método dependerá da sua capacidade em reproduzir computacionalmente os dados de fluxo 

gerados no teste em campo. 

2.4.1 - Modelos numéricos para simulação do teste de bombeamento 

Os dois modelos numéricos propostos consistiram basicamente em um domínio regular 

quadrado, com 20 metros de lado, 124 linhas, 124 colunas, profundidade equivalente a 10 metros, 

com o poço de bombeamento localizado ao centro (Figura 4). A extensão do domínio foi fixada a 

partir do ensaio preliminar, que não identificou rebaixamento em um piezômetro localizado a uma 

distância de 6 metros em relação ao poço de bombeamento, enquanto que a sua profundidade, se 

deveu à profundidade média de ocorrência da rocha matriz na área do ensaio, estimada em 

aproximadamente 10 metros. 

 

Figura 4 – Modelo conceitual para simulação numérica do teste de bombeamento. 
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Como condição de contorno nas duas situações, adotou-se uma carga piezométrica constante, 

equivalente ao nível estático observado ao dia e hora do ensaio, distante 10 metros radialmente em 

relação ao poço de bombeamento. A taxa de recarga, de evapotranspiração, e o fluxo abaixo do 

limite inferior do modelo foram considerados nulos. 

A diferença entre os dois modelos se refere ao diâmetro adotado para o poço de 

bombeamento. No primeiro caso, o poço foi considerado pontual, fornecendo-se apenas a vazão e o 

tempo de bombeamento, enquanto que no segundo, a grande dimensão do diâmetro foi simulada 

fornecendo-se as cargas piezométricas medidas no poço durante o bombeamento e a recuperação. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhos de execução dos testes de bombeamento encontram-se em andamento, motivo 

pelo qual os resultados apresentados se referem a apenas um local submetido ao ensaio. Na Tabela 

1, são apresentados os dados construtivos dos poços e a caracterização geral do resultado do teste. 

Tabela 1 - Planilha de campo do teste de bombeamento 

Dados poço de bombeamento 

Local: bacia do córrego Capão Comprido Data: 30/05/2009 

Hora início bombeamento: 13:55 Hora fim bombeamento: 18:13 

Diâmetro poço: 1,40 m Profundidade total: 7 m 

Comp. seção filtrante: ~ 3,0 m Nível estático: 4,64 m 

Vazão de bombeamento: 0,380 litros/segundo 

Dados poço de observação 

Nível estático: 4,64 Diâmetro: 0,20 m 

Profundidade total: 6,50 m Comp. seção filtrante: 1,50 m 

Distância ao poço bombeamento: 2,50 m Espessura saturada do aqüífero: 5,36 m 

Instrumento para medição do rebaixamento/recuperação: linígrafo automático com logger 

3.1 - Teste de bombeamento 

O teste de bombeamento foi conduzido à máxima duração temporal possível, com o objetivo 

de se aproximar à condição de equilíbrio de Theis, na qual a taxa de descarga devido ao 

bombeamento se iguala à taxa de recarga advinda do aqüífero. Tal aproximação foi razoavelmente 

atingida, conforme ilustrado nas Figuras 5 e 6, referentes ao monitoramento do nível dinâmico no 

poço de bombeamento e no poço de observação, respectivamente.  

O rebaixamento máximo no poço de bombeamento foi da ordem de 1 metro, enquanto que no 

piezômetro de observação de apenas 35 centímetros. Os dados de rebaixamento no poço de 
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observação, juntamente com a vazão de bombeamento e os dados construtivos dos poços, 

apresentados na Tabela 1, foram inseridos no software AQTESOLV, por meio do qual procedeu-se 

ao cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos em questão. 
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Figura 5 - Rebaixamento e recuperação da carga piezométrica no poço de bombeamento. 
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Figura 6 - Rebaixamento e recuperação da carga piezométrica no poço de observação. 

3.2 - Estimação dos parâmetros hidrodinâmicos Ksat e Sy 

Na Tabela 2, encontram-se dispostos os resultados obtidos a partir da aplicação dos quatro 

métodos anteriormente citados, considerando-se a dimensão real do diâmetro do poço de 

bombeamento e considerando o mesmo como sendo pontual. Os valores de Ksat foram obtidos 

dividindo-se a transmissividade, resultado padrão de saída, pela espessura do aqüífero freático no 

local do ensaio. A ausência do parâmetro Sy no resultado fornecido por alguns métodos se deveu ao 

fato de que o mesmo não contempla o referido parâmetro em seus cálculos O valor de Ksat 

estimado via slug test por Santos (2008) também é apresentado.  
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Tabela 2 - Estimativas de Ksat e Sy para teste de bombeamento em poço de grande diâmetro 

Método Ksat (m/dia) Sy (adimensional) 

Theis * 2,733 - 

Neuman 3,780 0,11 

Papadopulos-Cooper 4,065 - 

Moench 3,384 0,13 

Desprezando-se a dimensão real do diâmetro 

Theis 2,757 - 

Neuman 2,742 0,11 

Slug test ** 2,588 - 
* método de Theis adaptado para o caso de aqüíferos freáticos 
** método aplicado em um piezômetro de pequeno diâmetro 

Observando-se apenas os valores e ordens de grandeza dos resultados obtidos, não é possível 

estabelecer comparações conclusivas uma vez que de todos os métodos aplicados, apenas o método 

de Moench possui os pressupostos básicos correspondentes às condições sob as quais foi executado 

o teste de bombeamento. Considerações a esse respeito foram baseadas nos resultados dos modelos 

numéricos de simulação do fluxo e encontram-se na próxima seção.  

Os valores de Theis e Neuman calculados desprezando-se a dimensão real do diâmetro não 

têm validade física, apesar de se apresentarem muito próximos a “Theis” para o diâmetro real. Tais 

estimativas foram geradas com o objetivo de se testar a validade do modelo conceitual adotado, 

uma vez que para um determinado valor de Ksat, estando o modelo conceitual consistente, a 

resposta do modelo deve ser idêntica à resposta do método analítico, por estarem baseados nas 

mesmas formulações matemáticas.   

Com relação às estimativas do parâmetro Sy, apenas os métodos de Neuman e de Moench 

permitiram a sua obtenção, sendo adotado como valor mais provável a média aritmética entre as 

duas estimativas, equivalente a 0,12. 

A estimativa de Ksat obtida via slug test situou-se próxima a “Theis”. No entanto, optou-se 

por não comparar o seu resultado com os demais, pelo fato de que os piezômetros utilizados para a 

execução dos dois testes encontram-se em locais diferentes, apesar de próximos (~ 200 metros) 

3.3 - Verificação de validade e consistência física das estimativas via modelagem numérica 

Utilizando-se os dados gerados pelo teste de bombeamento; observações do nível estático no 

poço de observação em função do tempo, e as estimativas dos parâmetros hidrodinâmicos Ksat e Sy, 

foram efetuadas simulações numéricas na tentativa de se reproduzir, em modelo, o ensaio executado 
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em campo. O resultado típico das simulações encontra-se ilustrado na Figura 7, na qual podem ser 

observados, em perfil, o poço de bombeamento ao centro, o piezômetro de observação, a direção 

dos fluxos, e a superfície freática simulada, neste caso, correspondente ao nível mínimo do período 

de rebaixamento, a 255 minutos em relação ao início do teste. 

 
Figura 7 - Resultado típico da modelagem numérica do teste de bombeamento. 

Para cada conjunto de estimativas Ksat e Sy=0,12, foi executada uma simulação, totalizando 

sete, dentre as quais 5 foram concebidas adotando-se o diâmetro real do poço de bombeamento 

(Theis, Neuman, Papadopulos-Cooper, Moench e slug test) e dois considerando-se o referido poço 

como sendo pontual (Theis e Neuman), de diâmetro infinitesimal. Os resultados encontram-se 

ilustrados nas figuras 8 e 9.  

Analisando-se os resultados dos cálculos e simulações considerando-se a real dimensão do 

diâmetro, observou-se de imediato que todos os métodos proporcionaram uma reprodução 

razoavelmente fidedigna do teste de bombeamento. Todas as respostas dos modelos numéricos aos 

diferentes conjuntos de parâmetros hidrodinâmicos fornecidos se apresentaram sobremaneira 

semelhantes, tanto em relação ao padrão das curvas de rebaixamento e recuperação, quanto à 

amplitude total do rebaixamento máximo. 

Descartando-se a hipótese de erros conceituais na definição dos modelos numéricos, devido à 

extrema simplicidade adotada, observou-se que os métodos de Moench, Neuman e Papadopulos 

apresentaram melhor desempenho na reprodução da etapa referente ao rebaixamento no poço de 

observação. Tal fato foi observado tanto no que se refere à aderência à curva experimental, quanto 

ao valor calculado do rebaixamento total, da ordem de 0,34 metros.  

Quanto ao comportamento dos métodos analisando-se a fase de recuperação do nível, 

observou-se uma queda generalizada no desempenho, acontecimento que pode ser explicado pelo 

fato de que os ajustes analíticos, segundo os métodos selecionados, foram efetuados privilegiando-

se apenas a fase de bombeamento. Nesse caso, Moench, Neuman e Papadopulos apresentaram 
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melhor aderência à curva experimental. Complementarmente, a curva experimental de recuperação 

do nível foi razoavelmente reproduzida, mesmo não sendo utilizada na etapa de estimação dos 

parâmetros, o que atesta a consistência dos mesmos. 
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Figura 8 - Simulação numérica diâmetro real 
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Figura 9 - Simulação numérica diâmetro pontual. 

No que se refere aos cálculos e simulações desprezando-se a dimensão real do diâmetro, 

considerando-o pontual (4 centímetros), observou-se que os dois métodos aplicados reproduziram 

fielmente o rebaixamento no poço de observação. No entanto, isto só foi atingido porque foram 

assumidas todas as premissas de aplicação dos dois métodos (poço infinitesimal totalmente 

penetrante), tanto no cálculo analítico, quanto na simulação numérica. Tal resultado, (as estimativas 

dos parâmetros) se aplicado às condições reais do teste, apresentaria desempenho aquém dos demais 

métodos, afirmação corroborado pelo resultado de “Theis-diâmetro real”. 

Por último, utilizando-se o modelo numérico construído segundo o diâmetro real do poço de 

bombeamento, foi efetuada uma calibração automática com o objetivo de estimar o valor mais 

provável de Ksat. O resultado foi um valor equivalente a 4,85 m/dia e a comparação entre a 

estimativa calibrada e as calculadas encontra-se ilustrada por meio da Figura 10. 
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Figura 10 – Ksat calibrado “versus” Ksat calculado. 

Sob essa ótica, todos os métodos subestimam o valor mais provável de Ksat. No entanto, esse 

resultado não consiste na representação final quanto ao desempenho dos métodos, pois o valor 

médio de Sy (0,12), apesar de razoável, pode não ser o seu valor verdadeiro final. Como prova 

adicional de tal afirmação, observou-se que a calibração automática via modelagem numérica 

aumenta drasticamente o valor do parâmetro procurado, na tentativa de conseguir o melhor ajuste. 

Por vezes, mesmo atingindo coeficiente de correlação da ordem de 0,99, o algoritmo continuou 

aumentando o valor de Ksat, conduzindo-o a níveis totalmente irreais. 

O fato de apenas dois dos métodos analisados possibilitarem a estimação do Sy dificultou a 

análise crítica dos valores obtidos. Tal limitação, porém, não invalida as estimativas, uma vez que 

tanto “Neuman” (caso do diâmetro largo) quanto Moench, apresentaram bons ajustes às partes 

intermediárias e finais da curva de recuperação do nível, justamente quando a drenagem de água do 

aqüífero para o poço, por gravidade, se processa em maior evidência. Esse processo se relaciona 

diretamente ao Sy. 

4 - CONCLUSÕES 

Levando-se em consideração os objetivos inicialmente propostos e os desdobramentos 

observados na execução das etapas metodológicas, chegou-se às seguintes conclusões: 

a) Os parâmetros hidrodinâmicos estimados a partir da aplicação de quatro métodos analíticos 

a dados de um teste de bombeamento em poço de grande diâmetro apresentaram desempenho 

satisfatório na reprodução dos dados experimentais; 

b) Moench, Neumam e Papadopulos-Cooper foram os métodos analíticos que apresentaram o 

melhor desempenho nesse sentido; 

c) A consideração ou não da real dimensão do diâmetro do poço de bombeamento não 

influenciou o desempenho dos métodos, com a melhor solução sendo, inclusive, encontrada pelo 

método de Papadopulos-Cooper, originalmente concebido para aqüíferos confinados e poço de 
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bombeamento totalmente penetrante; 

d) Uma das explicações possíveis para a similaridade dos resultados, mesmo quando as 

premissas básicas necessárias à aplicação de um determinado método não foram atendidas (o caso 

do tamanho do diâmetro, principalmente) pode estar no fato de que a vazão de bombeamento 

adotada foi sobremaneira baixa para a capacidade de recuperação do poço. Dessa forma, 

minimizou-se o efeito do armazenamento, uma vez que o rebaixamento suave e lento no seu interior 

permite a imediata resposta do aqüífero à retirada de água; 

e) Os resultados preliminares atestam a viabilidade da execução de testes de bombeamento em 

poços de grande diâmetro com a finalidade de se obter estimativas de parâmetros hidrodinâmicos 

básicos de aqüíferos freáticos, como a condutividade hidráulica saturada e a produtividade 

específica; 

f) Novos ensaios estão sendo executados em unidades aqüíferas de comportamento variado, o 

que, ao final do processo, multiplicará as informações e trará consistência às conclusões até o 

presente momento efetuadas; 

g) O modelo conceitual para a simulação numérica do fluxo durante o teste de bombeamento 

será verificado, sobretudo no que se refere à espessura saturada do aqüífero, com o intuito de se 

favorecer uma conclusão mais precisa acerca da validade física das estimativas dos parâmetros 

hidrodinâmicos. 
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