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RESUMO --- O modelo matemático FEFLOW (Finite Element Subsurface Flow & Transport 
Simulation System) é uma sofisticada ferramenta computacional de simulação do fluxo de calor e 
massa no solo. Apesar da extensa quantidade de material impresso que o acompanha, seus manuais 
e livros de exemplos de aplicação não são suficientemente claros e elucidativos quanto aos 
procedimentos operacionais essenciais para a sua utilização. Assim, este trabalho objetivou relatar, 
com maior detalhamento e clareza que seus manuais, aspectos práticos da utilização do FEFLOW, 
tendo como base a resolução do caso clássico de Celia et al. (1990) de modelagem do fluxo da água 
no solo em condição não-saturada. 

ABSTRACT --- The software FEFLOW is a sophisticated computational tool for simulating 
subsurface mass flow and transport using the finite element method. In spite of the extensive 
amount of printed material that accompanies it, their manuals and white papers books are not 
sufficiently clear and elucidating about the essential operational procedures for its use. Thereby, the 
main objective of this paper is to relate, with more details and clarity than the FEFLOW manuals, 
practical aspects that can help in its application, based on the resolution of the classic case 
published by Celia et al. (1990) that represents an example of the water flow throughout a soil 
column in non-saturated condition. 
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INTRODUÇÃO 

Existem diversos modelos hidrológicos disponíveis ao uso, sendo a aplicação dessas 

ferramentas intimamente ligada aos fenômenos que se deseja estudar, aos dados e informações 

pretendidos e ao conhecimento prévio de características físicas específicas do ambiente em que se 

pretende utilizá-los. Entre os procedimentos matemáticos que permitem uma melhor discretização 

espaço-temporal na modelagem dos processos hidrológicos estão os métodos numéricos, que 

possibilitam a transformação de equações diferenciais parciais em equação ou sistema de equações 

algébricas, de solução mais simples, principalmente com o uso de ferramentas computacionais. 

Segundo Istok (1989), os métodos das diferenças finitas e dos elementos finitos são os mais usuais 

para a solução das equações de fluxo da água no solo sob condições parciais de saturação. 

O uso do método das diferenças finitas em estudos do fluxo da água no solo se popularizou 

de forma mais dinâmica, provavelmente, em decorrência da menor complexidade e do livre acesso a 

ferramentas como o programa MODFLOW, desenvolvido e disponibilizado pelo Serviço Geológico 

dos Estados Unidos (USGS). Modelos como esse, que empregam o método numérico das diferenças 

finitas (FDM), em princípio, devem ter maior dificuldade que aqueles que empregam a técnica dos 

elementos finitos (FEM) na representação do fluxo da água e de contaminantes no solo, 

principalmente nos seguintes casos: áreas de relevo complexo; grande variabilidade espacial em 

termos pedológicos e geológicos; presença de fraturas; fluxos em meio não-saturado; fluxos 

dependentes da densidade; e convecção térmica. 

O modelo matemático FEFLOW (Finite Element Subsurface Flow & Transport Simulation 

System) é uma sofisticada ferramenta computacional de simulação do fluxo de calor e massa no 

solo, em duas ou três dimensões, em condições saturadas e/ou não-saturadas, utilizando o método 

numérico dos elementos finitos (FEM) para a resolução das equações diferenciais parciais que 

descrevem esses fenômenos. 

Além das vantagens decorrentes do fato de o FEFLOW utilizar a técnica dos elementos 

finitos, ele ainda apresenta uma excelente interface gráfica e comunicação direta com outros 

programas computacionais de grande utilidade e ampla utilização, como a ferramenta de 

geoprocessamento ARCVIEW e a planilha eletrônica Microsoft EXCEL. 

Apesar dessas vantagens, é importante destacar que o FEFLOW é uma ferramenta 

computacional comercial com código não-disponível (fechado), o que, muitas vezes, dificulta a 

compreensão de seus procedimentos e inibe seu uso de forma mais ampla. Outra limitação 

observada com relação ao uso do FEFLOW se trata do fato de seus manuais e livros de exemplos de 

aplicação não serem, muitas vezes, suficientemente claros e elucidativos quanto aos procedimentos 



operacionais essenciais para a sua utilização. Isso, em algumas situações, ocasiona a interrupção de 

sua utilização, o que demanda esforço e tempo do usuário. 

Diante das potencialidades e limitações do FEFLOW, este trabalho objetivou relatar aspectos 

práticos de sua utilização, tendo como base a resolução do caso clássico de Celia et al. (1990) de 

modelagem do fluxo vertical da água no solo em condição não-saturada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os aspectos práticos da utilização da ferramenta computacional FEFLOW serão apresentados 

com base na seqüência de procedimentos necessários para a resolução do caso clássico de Celia et 

al. (1990) de modelagem do fluxo da água no solo em condição não-saturada. 

Os procedimentos de utilização do FEFLOW, versão 5.2, são apresentados de forma 

detalhada, passo a passo, esclarecendo dúvidas que normalmente surgem no decorrer da utilização 

dessa ferramenta. Entre essas dificuldades, destacam-se as seguintes questões: introdução dos dados 

necessários; execução da simulação; apresentação e análise dos resultados provenientes da 

aplicação do FEFLOW. 

 

Problema de Celia et al. (1990) 

O exemplo apresentado por Celia et al. (1990) considera a movimentação da água em uma 

coluna de solo hipotética com um metro de profundidade e características físico-hídricas 

homogêneas. 

A condutividade hidráulica saturada do solo (Ks) é igual a 0,00922 cm.s-1 e os seus 

parâmetros da curva de retenção de água para a equação de van Genuchten (van Genuchten, 1980) 

são os seguintes: θr = 0,102; θs = 0,368; α = 0,0335; n = 2; e m = 0,5. 

A condição inicial do problema é que o potencial matricial da água no solo (h) é igual a -

10,00 m.c.a. em toda a extensão de análise. 

As condições de contorno indicam que na superfície da coluna de solo o potencial matricial é 

igual a -0,75 m.c.a. e, a um metro de profundidade, ele se mantém em -10,00 m.c.a., não alterando 

seu valor inicial. 

Sob essas circunstâncias, com uma malha densa de elementos, a posição da frente de 

molhamento é avaliada após um dia de simulação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, é necessário fazer o desenho do polígono que estabelece os limites da área de 

estudo. Para isso, pode-se utilizar o programa Microsoft Excel, conforme apresentado na Figura 1. 



 

 
Figura 1 - Planilha de dados efetuada no programa Microsoft Excel utilizada na confecção de 

polígono a ser inserido no programa FEFLOW. 

 

Como se pode observar na Figura 1, na primeira linha da planilha é inserido o seu nome, 

precedido de um ponto de exclamação. Na segunda linha, coloca-se o número 1. Da terceira linha 

em diante, são inseridas as coordenadas dos pontos que formarão o contorno do polígono que 

delimitará o contorno do problema. Observa-se que, no exemplo, os pontos da borda foram 

espaçados em 0,01 m. É importante destacar que esses pontos serão utilizados pelo FEFLOW no 

momento da definição da malha de elementos finitos. Em relação à formatação da coluna, é 

importante observar a existência de espaços entre os valores de X e Y, o que pode ser efetuado por 

meio do comando de concatenar células do Excel. A forma de execução desse comando é 

apresentada na Figura 1, onde é utilizado o símbolo “&”. As aspas (“    ”) são utilizadas para criar 

um espaço vazio entre as células concatenadas. Os dois valores concatenados correspondem às 

coordenadas X e Y dos pontos que compõem as bordas da área de estudo. No caso, o primeiro 

ponto (0,50; 1,10), atribuído de forma arbitrária, é o canto superior esquerdo de um retângulo, a 

partir do qual, nas células inferiores, são inseridos pontos a cada 0,01 unidade de medida que, nesse 

exemplo, é o metro. O valor de X é mantido como 0,50 m até o valor de Y atingir a base do 

retângulo, a 1,00 metro abaixo de seu valor inicial, ou seja, quando Y é igual a 0,10 m (1,10 m – 

1,00 m). Depois disso, a tabela migra para a outra lateral do retângulo, com o valor de X passando 

de 0,50 para 0,51 m e o valor de Y seguindo o caminho de 0,10 a 1,10 m. O último ponto registrado 

é igual ao primeiro ponto (0,50; 1,10), fechando o retângulo. Após a indicação do último ponto da 

área, nas duas linhas seguintes, é inserido o comando END, conforme apresentado na Figura 2. O 

primeiro END finaliza a entrada de dados do polígono e o segundo indica o final do arquivo. Ainda 

nessa figura, é mostrado o procedimento de gravação do arquivo para que seja, posteriormente, 

importado pelo FEFLOW. 

 



 
Figura 2 - Continuação da planilha de dados efetuada no programa Microsoft Excel utilizada na 

confecção de polígono a ser inserido no programa FEFLOW e detalhes sobre sua gravação. 

 

Conforme apresentado na Figura 2, para a gravação do arquivo com os pontos do polígono 

que delimita a área de estudo, é necessário marcar as células que contêm os dados e, apenas em 

seguida, acionar o comando “Salvar como” do Microsoft Excel. O arquivo será salvo na pasta 

“import+export” relativa ao exemplo em análise. O nome do arquivo terá a seguinte forma: “nome 

escolhido.ply”. A extensão “.ply” significa que o arquivo salvo é um polígono. O arquivo a ser 

salvo deve ser do tipo “Texto (separado por tabulações)”. 

Uma vez preparado esse primeiro arquivo, efetua-se a abertura do programa FEFLOW. Para 

isso, é necessário que a chave do programa esteja conectada e se comunicando adequadamente com 

o computador e, além disso, que o programa “Exceed” esteja em operação. 

Já no FEFLOW, para a importação do arquivo contendo os contornos do polígono que 

representa a área de estudo, aciona-se a opção “File” da barra principal faz-se o acesso ao comando 

“Add map ...”. 

Ao acionar o comando “Add map ...”, é aberta a ferramenta de busca de arquivo do sistema 

operacional Windows, permitindo que o usuário indique o arquivo a ser importado para o 

FEFLOW. Neste caso, conforme indicado anteriormente, o arquivo “.ply” foi armazenado na pasta 

“import+export” do “Exemplo Celia”. 

Após a seleção do arquivo “.ply” a ser importado e a solicitação de sua abertura, o FEFLOW 

oferece uma tela de posicionamento e adequação da escala do polígono a ser desenhado na tela do 



programa. Normalmente, a opção “attach area” é a melhor a ser adotada, fazendo com que os 

ajustes de posição e escala sejam efetuados automaticamente (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Tela de posicionamento e adequação da escala do polígono a ser desenhado no 

FEFLOW. 

 

O polígono importado é apresentado na Figura 4, bem como os comandos a serem ativados 

para o estabelecimento da malha de nós e elementos do problema, ação integrante da aplicação da 

técnica de elementos finitos. 

 

 
Figura 4 - Desenho do polígono importado e a barra de comandos associados à opção “Edit” da 

página principal do programa FEFLOW. 

 



Conforme apresentado na Figura 4, ao clicar no item “Edit”, aparece a opção de criação da 

malha de nós e elementos do problema. Ao acionar o comando “Design superelement mesh ...” é 

aberta uma nova barra de opções, apresentada na Figura 5. 

 
Figura 5 - Barra de comandos associados à opção de criação da malha de nós e elementos do 

problema em estudo, intitulada “Design superelement mesh ...”. 

 

Entre as diversas opções abertas após a entrada no item “Design superelement mesh ...” 

(Figura 5), aciona-se o comando “New mesh editor” para a criação de uma nova malha de nós e 

elementos. Antes disso, uma nova tela ficará disponível no computador com diversas opções de 

comando, conforme apresentado na Figura 6. 

 
Figura 6 - Tela de opções para a criação da malha de nós do problema em estudo. 



Conforme apresentado na Figura 6, três ações devem ser executadas antes do início do 

desenho dos pontos que representarão os nós da malha do problema. A primeira delas é a 

vinculação dos pontos a serem inseridos ao polígono que representa os limites da área de estudo. 

Para isso, onde se encontra o texto “snap to:” deve-se inserir o nome do arquivo do polígono. 

Posteriormente, aciona-se o botão com o desenho de uma seta é um quadrado, que indica que os nós 

a serem inseridos estarão vinculados aos pontos formadores do polígono. A terceira etapa consiste 

em clicar no comando de adicionar o polígono (“Add polygons”). Dessa forma, uma ponteira fica 

disponível na tela e, ao passá-la sobre os pontos da borda do polígono, ela fica vermelha, indicando 

onde se deve inserir um ponto, ação que é feita com o controle do “mouse”. O ideal é que todos os 

pontos sejam inseridos sequencialmente até o fechamento do polígono. 

Após a inserção dos nós da malha é necessário retornar à opção “Edit” da página principal do 

FEFLOW e acionar o comando de geração da malha de elementos finitos (“Generate Finite Element 

Mesh”). O programa FEFLOW abrirá a tela apresentada na Figura 7. 

 
Figura 7 - Tela de opções para a criação da malha de elementos finitos do problema em estudo. 

 

Observa-se, na Figura 7, que existem três opções para a geração da malha de elementos 

finitos, contudo, a indicada para o exemplo apresentado é aquela que a cria de forma automática. 

No uso dessa função é necessário propor o número de elementos desejados que, no caso, foi igual a 

800. Depois disso, a malha é gerada conforme apresentado na Figura 8. 

 



 
Figura 8 - Malha de elementos finitos gerada para a solução do problema de Celia et al. (1990). 

 

Após a geração da malha de elementos finitos, é preciso retornar à opção “Edit” da página 

principal do FEFLOW e acionar o comando de edição dos atributos do problema (“Edit problem 

atributes ...”) para acessar a tela mostrada na Figura 9. 

 
Figura 9 - Tela de edição do problema por meio de sua classificação. 

 

Na Figura 9 é apresentada a página de classificação do problema acionada pelo comando 

“Problem class”. Nesse local é inserido o nome do problema, que é arbitrário, e o seu tipo, que no 

caso é de fluxo transiente de água em meio não-saturado e com projeção vertical. Outra informação 

fornecida é que o fluxo da água será simulado por meio da utilização da equação de Richards. 



O item seguinte a ser preenchido na edição do problema é aquele que define o tempo total de 

simulação e da forma como esse será subdividido (Figura 10). 

 
Figura 10 - Tela de edição do problema por meio da definição de seus tempos de simulação e 

controle dos erros de seus dados. 

 

Na etapa apresentada na Figura 10 definiu-se que o tempo total de simulação seria de um dia 

e que o intervalo de tempo de análise seria iniciado com cerca de um segundo (0,00001 dia). A 

seleção feita indica que o programa fará um controle automático dos intervalos de tempo de 

simulação por meio de um esquema próprio de predição-correção (“predictor-corrector scheme”). 

Isso será feito utilizando o esquema de integração do tempo de Euler, para frente ou para trás 

(“forward Euler/backward Euler time integration scheme”). Os demais dados foram mantidos 

conforme o padrão original do FEFLOW. 

O passo seguinte consiste na inserção dos dados iniciais do problema, das condições de 

contorno e das características do meio. Para ativar a tela apresentada na Figura 11, é preciso clicar a 

opção “Flow data”, indicada na Figura 10, e, posteriormente, no item “Flow initials”. 

 



 
Figura 11 - Tela do local de inserção dos valores iniciais do problema. 

 

Na tela apresentada na Figura 11, pode-se observar que os valores iniciais do problema 

podem ser dados em termos de carga hidráulica total (“Hydraulic head”), índice de saturação 

(“Saturation”), dados de umidade do solo (“Moisture content”) ou dados do potencial matricial da 

água no solo (“Pressure”). No caso, selecionou-se a opção “Pressure”. Segundo o exemplo de Celia 

et al. (1990), inicialmente, o potencial matricial da água em todo o perfil de solo é igual a menos 

dez metros de coluna d’água (- 10 m.c.a.). Para a introdução dessa informação no FEFLOW faz-se 

o seguinte: aciona-se a tecla <Global>, que indica que o dado não varia espacialmente; clica-se no 

tipo de dado a ser inserido, no caso, “Pressure”; e, posteriormente, adiciona-se o valor do dado no 

espaço abaixo do texto “Keybord Request”. Em função da unidade de medida solicitada, o valor 

inserido no problema foi de -98,065 kPa, que é equivalente a – 10 m.c.a.. 

Ao clicar o botão “Mesh inspector” é possível checar se o dado foi inserido corretamente, 

pois, ao passar o cursor sobre os nós, o programa apresenta uma tela menor com os valores a ele 

atribuídos. 

As condições de contorno do problema de Celia et al. (1990) preconizam que na superfície da 

coluna de solo o potencial matricial é igual a - 0,75 m.c.a. e, a um metro de profundidade, ele se 

mantém em - 10,00 m.c.a., não alterando seu valor inicial. As opções de variáveis de entrada do 

problema são: carga hidráulica total (“Head”); fluxo (“flux”); transferência (“Transfer”); ou poço 

(“Well”). Assim, as condições de contorno do problema devem ser convertidas em carga hidráulica 

total (H) para serem adequadamente inseridas no FEFLOW, conforme apresentado na Figura 12. 

 



 
Figura 12 – Esquema da determinação da carga hidráulica total (H) segundo as condições de 

contorno do problema de Celia et al. (1990). 

 

Para a inserção dos valores de carga hidráulica total (H) como condições de contorno do 

problema, após acessar o item “Flow boundaries”, deve-se selecionar a forma de introdução dos 

dados, no caso, “Nodal”, que indica que os dados serão inseridos em cada nó. Depois disso, 

escolhe-se a opção “Head”, indicando que a condição de contorno escolhida é a carga hidráulica 

total e, em seguida, adiciona-se o valor no espaço abaixo do texto “Keyboard Request:” e, com o 

auxílio do “mouse”, clica-se sobre os nós aos quais serão atribuídos os valores desejados. (Figura 

13). 

 

 
Figura 13 - Inserção das condições de contorno na parte inferior da respectiva coluna de solo do 

problema de Celia et al. (1990), onde H = - 10,00 m. 

 

A checagem dos dados inseridos pode ser efetuada por meio do uso da ferramenta “Mesh 

Inspector” (Figura 14). 

 



 
Figura 14 - Verificação da condição de contorno na parte superior da respectiva coluna de solo do 

problema de Celia et al. (1990), onde H = 0,25 m. 

 

No exemplo de Celia et al. (1990), as características físico-hídricas do solo são homogêneas 

ao longo da área de estudo. A condutividade hidráulica saturada do solo (Ks) é igual a 0,00922 

cm.s-1 e os seus parâmetros da curva de retenção de água para a equação de van Genuchten são: θr = 

0,102; θs = 0,368; α = 0,0335; n = 2; e m = 0,5. Para a entrada desses dados no sistema, ainda na 

opção “Flow data”, faz-se o acesso ao item “Flow materials”. Nesse local, são apresentadas as 

opções de introdução das características do solo com relação à saturação, como a condutividade 

hidráulica saturada, e aquelas que irão influenciar no fluxo da água sob condições não-saturadas, 

como os parâmetros da equação de van Genuchten. Como o solo é homogêneo, a forma mais 

simples de entrada dos dados é por meio do acionamento da opção “Global”, que atribui o mesmo 

valor para todos os nós da malha. Depois, escolhe-se o parâmetro de entrada e adiciona-se o valor a 

ele atribuído. Nas Figuras 15 e 16 são apresentados, respectivamente, os dados referentes às 

características saturadas e não-saturadas do solo utilizado no exemplo de Celia et al. (1990). 

 



 
Figura 15 - Valores relativos às características do solo do problema sob condições saturadas. 

 

 
Figura 16 - Valores relativos às características do solo do problema sob condições não-saturadas. 

 

Na Figura 16, destaca-se o fato de a entrada dos parâmetros da equação de van Genuchten ser 

feita por meio de um clique com a ponteira do “mouse” sobre seu respectivo símbolo na equação, 

apresentada no canto superior esquerdo da tela. Pode-se observar que esses valores possuem uma 

borda vermelha. 

Na forma da equação de van Genuchten apresentada, o parâmetro “S” é definido como índice 

de saturação do solo, que representa a relação entre o teor de umidade do solo ( θ) e a sua porosidade 

total (ε). 



A utilização da opção de inserção dos dados com a função “Global” só foi possível devido ao 

fato de o solo do exemplo em questão ser homogêneo, o que só é aplicado, normalmente, em 

estudos teóricos. Portanto, a seguir, será apresentada a forma de inserção dos valores de dados e 

parâmetros espacialmente discretizados. 

Existe uma forma mais elaborada para a entrada de dados no FEFLOW, que é importante de 

ser apresentada, pois é aquela utilizada para a atribuição de valores dos parâmetros em cada nó do 

problema. Esse procedimento é fundamental no estudo em meios heterogêneos, que são, 

normalmente, aqueles encontrados na natureza. Nesses casos, ao invés da utilização da opção 

<Global>, que atribui um só valor para o parâmetro escolhido em todos os nós do problema, 

seleciona-se a opção <Database>, que indica que os dados referentes ao parâmetro serão importados 

de um arquivo gerado anteriormente. O arquivo utilizado nesse caso é do tipo “Triplet” (.trp), que 

contém as coordenadas X e Y do nó e o respectivo valor do parâmetro selecionado naquele local 

(Figura 17). 

 

 
Figura 17 - Planilha de dados efetuada no programa Microsoft Excel para a geração de um arquivo 

do tipo Triplet (.trp), que atribui, para cada nó desejado, o valor de um parâmetro específico. 

 

Como se observa na Figura 17, uma forma simples de montagem da referida planilha é por 

meio do uso da ferramenta “concatenar” do Excel, já apresentada anteriormente. No caso, escolheu-

se utilizar como dado de entrada o valor do potencial matricial da água no solo (“Pressure”), 

contudo, outra opção seria, por exemplo, o estabelecimento dos valores da carga hidráulica total 

(“Head”). Assim, o valor atribuído ao ponto estaria na coluna E da planilha apresentada na Figura 

17, e não mais na coluna B. 



É importante destacar que, após a última linha de dados, na coluna A, deve-se inserir o termo 

“END”, e, só depois, efetuar o procedimento de salvamento do arquivo no formato .trp. Os detalhes 

sobre a forma de gravação do arquivo do tipo “Triplet” (.trp) são similares àqueles já discutidos 

sobre os arquivos do tipo “Polygon” (.ply), apresentados na Figura 2. 

Ainda sobre a confecção do arquivo do tipo “Triplet”, é importante destacar que não é 

necessária a atribuição de valores e a representação de todos os nós do problema, uma vez que, 

conforme será apresentado a seguir, o FEFLOW possui diferentes ferramentas de interpolação de 

dados espaciais. 

Para a importação dos dados do arquivo “Triplet”, ao acessar as partes do FEFLOW que 

requerem a inserção de dados (“Flow initials”; “Flow boundaries”; ou “Flow materials”), seleciona-

se a função <Database>. Posteriormente, como no exemplo o valor a ser inserido é o inicial do 

parâmetro h, aciona-se <Flow Data>; <Flow initials>; <Database>; e <Pressure>. Uma tela com o 

título de “Regionalização de dados” (“Data Regionalization”) será apresentada (Figura 18), onde se 

deve indicar o desejo de importar um arquivo do tipo “Triplet” e o método para a interpolação 

espacial de seus dados, acionando-se o método de interpolação e a opção <Import time-constant 

data>. 

 
Figura 18 - Tela do FEFLOW para importação de arquivo do tipo Triplet (.trp) e definição do 

método de interpolação espacial dos dados. 

 

As técnicas de interpolação dos dados no espaço disponíveis no FEFLOW são as seguintes: 

Kriging; Akima; e Inverso da potência da distância. A opção <Import time-constant data> abre uma 

tela de busca para o arquivo “Triplet” criado anteriormente. 



Importa-se o arquivo e aciona-se a opção <Start> para iniciar a interpolação dos dados com o 

método escolhido. Assim, o programa calcula o valor do parâmetro escolhido para cada nó do 

problema. O FEFLOW, automaticamente, apresenta na tela o desenho colorido resultante da 

interpolação dos dados, que, para o caso utilizado como exemplo, não compensa ser apresentado 

pelo fato de o valor inicial de h ser constante no espaço. 

Com todos os dados inseridos, o próximo passo é a execução da simulação. Para isso, na tela 

principal, aciona-se a opção “Run” e, posteriormente, o comando “(Re-) Run simulator” (Figura 

19). É importante que, antes de rodar a simulação, o problema seja salvo duas vezes. No caso desse 

exemplo, os nomes escolhidos foram: “Exemplo_Celia_Init_final.fem” e 

“Exemplo_Celia_Init_final_Run1.fem”. Isso é necessário uma vez que, rodada a simulação, os 

valores iniciais do problema são alterados, fazendo com que seus dados originais sejam “perdidos”. 

No primeiro arquivo, guardam-se os dados originais do problema e, no segundo, efetua-se a 

simulação e são armazenados os seus resultados. Se for preciso alterar alguma entrada nos dados 

originais, resgata-se o arquivo com os valores iniciais do problema. Se isso não for feito, no caso de 

qualquer pequena alteração nos dados iniciais do problema demandará o acerto do item “Flow 

initials”. Se o problema for simples como esse, a reorganização dos dados não tomará muito tempo, 

mas isso se torna trabalhoso na medida em que os cenários ganham em complexidade.  

 
Figura 19 - Resultado da simulação do problema de Celia et al. (1990) apresentado na tela do 

FEFLOW. 

 

Para a transferência dos resultados para o programa Microsoft EXCEL, o que facilita a 

manipulação e análise dos resultados, deve-se acessar a opção “Halt and view results”, que abrirá a 

tela apresentada na Figura 20. 

 



 
Figura 20 - Tela acionada com o comando “Halt and view results” do FEFLOW. 

 

Como se pode observar na Figura 20, várias são as opções de visualização e salvamento dos 

resultados obtidos na simulação. Contudo, nesse tipo de exercício de modelagem cujo objetivo é 

comparar o avanço da frente de molhamento simulada e medida, o mais interessante é a 

apresentação dos resultados na forma numérica, tabular e discriminada em cada nó da malha. Para 

tal, na opção “Exporting nodal quantities” aciona-se o botão “Pressure”. Assim, serão exportados os 

resultados do potencial matricial da água no solo correspondentes a cada nó do problema. Esse 

procedimento ativará a tela para o salvamento de arquivos do sistema operacional Windows (Figura 

21). 

 
Figura 21 - Tela de salvamento dos resultados da simulação em formato compatível com o 

programa Microsoft EXCEL. 



 

Na Figura 21, pode-se observar que o arquivo deve ser salvo como tipo “Dbase IV Tables 

(XYF)(*.dbf)”. Esse tipo de arquivo pode ser aberto diretamente no programa Microsoft EXCEL 

(Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Exposição dos resultados da simulação no programa Microsoft EXCEL. 

 

Na Figura 22, são apresentados os resultados da simulação, em forma tabular e gráfica, já no 

programa Microsoft EXCEL. A coluna X da planilha está destacada na figura por já ser resultado de 

alteração nos dados originais, efetuados para o ajuste da escala das profundidades iniciais do 

problema, que variavam de 1,10 a 0,10 m e passaram, respectivamente, para valores de 0,00 a – 

1,00 m. É importante destacar que, independentemente da posição da frente de molhamento obtida 

com a malha discretizada em elementos de 1 cm, o resultado da simulação indica que o programa 

funcionou de forma adequada, respeitando as condições iniciais e de contorno pré-concebidas. 

Assim, chega-se ao final da simulação efetuada no programa FEFLOW, com resultados 

prontos para serem comparados com os dados apresentados por Celia et al. (1990). 

Como se observa na Figura 22, com a configuração apresentada, houve um claro 

retardamento no avanço da frente de molhamento, o que não cabe discutir neste trabalho, pois foge 

de seu objetivo principal, que é o de subsidiar outros técnicos e pesquisadores a iniciar os trabalhos 

com o uso do FEFLOW. Contudo, para mostrar que é possível melhorar os resultados do FEFLOW 

na simulação do caso de Celia et al. (1990), na Figura 23, é apresentado o resultado de uma nova 

simulação, com mudanças na configuração do problema, o refinamento da malha, em que os 

resultados são satisfatórios, aproximando-se dos valores esperados. 



 
Figura 23 - Resultado de uma nova simulação do caso de Celia et al. (1990), com melhorias 

na configuração inicial do problema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os procedimentos práticos de utilização do FEFLOW na simulação do fluxo vertical da água 

no solo apresentados não têm a pretensão de esgotar as possibilidades do programa em relação à 

resolução do problema analisado, que são inúmeras, contudo, fornecem uma importante 

contribuição para a iniciação dos trabalhos com o uso dessa ferramenta. 
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