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Resumo - Os centros urbanos existentes na Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu (BHRP) utilizam
significativamente o manancial subterrâneo para o abastecimento público. Estudos referentes ao
aquífero Dunas-Barreiras são relevantes para ampliar o conhecimento sobre o mesmo e auxiliar no
gerenciamento dos recursos hídricos da região, já que é um importante manancial para o
abastecimento de água de Natal, RN. . Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo de fluxo
subterrâneo para a BHRP, utilizando-se do aplicativo Visual Modflow, versão 2.7.1., que utiliza o
método das diferenças finitas para a resolução da equação que governa a dinâmica do fluxo
subterrâneo. Realizou-se a simulação numérica do modelo em estado estacionário para toda a região
da bacia. Devido à indisponibilidade de dados atuais de monitoramento do aquífero não foi possível
realizar a calibração do modelo. Variações nos dados de recarga do aquífero foram feitas a fim de
verificar o impacto dessa contribuição no balanço hídrico do sistema, em destaque para o cenário
em que é removida a recarga induzida por fossas e sumidouros. Segundo os resultados gerados pelo
Visual Modflow, ocorreu rebaixamento significativo da carga hidráulica do aquífero, variando entre
5 a 25 metros de rebaixamento. Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que a modelagem
realizada é válida como ferramenta no gerenciamento dos recursos hídricos na BHRP, servindo de
base para novos estudos.
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GROUNDWATER NUMERICAL SIMULATION IN PITIMBU
WATERSHED, RN, BRAZIL
Abstract – Urban centers in Pitimbu Watershed use significant groundwater sources for public
supply. Therefore, studies in Dunas-Barreiras aquifer are relevant to expand knowledge about it and
help manage water resources in the region. An essential tool for this management is the numerical
modeling of groundwater flow. In this work, we developed a groundwater flow model for Pitimbu
Watershed, using the Visual Modflow, version 2.7.1., which uses finite difference method for
solving the govern equation of the dynamics of groundwater flow. We carried out the numerical
simulation of steady-state model for the entire region of the basin. Owing to unavailability of
current data based on monitoring of the aquifer it was not possible to calibrate the model. However,
the simulation results showed that the overall water balance approached zero, therefore satisfying
the equation for the three-dimensional behavior of the head water in steady state. Variations in
aquifer recharge data were made to verify the impact of this contribution on the water balance of the
system, especially in the scenario in which recharge due to drains and sinks was removed.
According to the results generated by Visual Modflow, it occurred expressive hydraulic head
lowering, ranging from 16,4 to 82 feet of drawdown. With the results obtained, it can be said that
modeling is performed as a valid tool for the management of water resources in Pitimbu River
Basin, and to support new studies.
Key-Word – Urban Catchment, Aquifer and exploitation; Computational simulation
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1.

INTRODUÇÃO

O território da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu vem sendo ocupado gradualmente pela
urbanização e zonas para a agropecuária, sendo ocupadas inclusive as áreas próximas às margens do
rio Pitimbu. Em virtude deste cenário, tem aumentado a preocupação com a preservação ambiental
da bacia, visto que o rio Pitimbu e a lagoa do Jiquí desempenham papel importante na
disponibilização de água doce superficial para a cidade de Natal-RN, na qual aproximadamente
65% da população é abastecida com águas provenientes das fontes subterrâneas (aquífero Dunas /
Barreiras), e 35% atendida com águas provenientes das lagoas do Jiquí e Extremoz (CONPLAM,
2000a apud BORGES, 2002).
Segundo dados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), a
Lagoa do Jiquí fornece uma vazão de 700,0 l/s para atender as regiões leste, oeste e sul da cidade de
Natal-RN, representando 25% da vazão total necessária para atender a estas regiões; os 75%
restantes são provenientes de águas subterrâneas. Os parâmetros físicos químicos e bacteriológicos
da água bruta da lagoa do Jiquí são considerados satisfatórios, principalmente em se tratando da
baixa concentração de Nitrato, da ordem de 2,11 mg/L. Assim, esta água exerce a função de diluir
as águas provenientes dos poços e assim reduzir a concentração de nitrato presente nas mesmas,
chegando-se a um valor de 6,18 mg/L, menor que o máximo exigido pela Portaria Nº 2914/2011 do
Ministério da Saúde, que é de 10,0 mg/L.
Devido a BHRP ser de grande importância para o abastecimento de água dos municípios de
Parnamirim, Macaíba, Natal e enfatizando a atual problemática do uso e ocupação desordenada da
região da bacia, as autoridades governamentais têm investido cada vez mais em estudos ambientais
para a região. Como destaque, pode-se citar o Plano de Gestão Ambiental da BHRP
(SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006). A
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem investido também em estudos nesta
região. Pode-se citar como exemplo os trabalhos de: Borges (2002), que realizou estudo sobre os
impactos ambientais na BHRP devido ao uso e ocupação do solo; Barbosa (2006), que abordou a
temática dos conflitos de uso da água e ocupação do solo na bacia; e Sena (2008) que avaliou a
qualidade da água do rio Pitimbu.
Assim como os estudos acima mencionados, este trabalho também tem por finalidade
conhecer ainda mais a BHRP, com foco no estudo dos sistemas hídricos subterrâneos e superficiais,
contribuindo com maiores informações para o gerenciamento dos recursos hídricos da região em
estudo. Para isso, o trabalho pretendeu descrever a dinâmica de fluxos das águas subterrâneas na
bacia, a partir da análise de resultados de simulação numérica computacional em regime
estacionário, para o qual foi utilizado o software Visual MODFLOW para realizar as simulações.
Como objetivos específicos foram propostos os seguintes: descrição das etapas para a escolha do
modelo numérico a ser utilizado e criação do modelo no aplicativo Visual MODFLOW, a partir do
modelo hidrogeológico conceitual da área em estudo; realização de simulação numérica do modelo
para determinar o comportamento espacial da carga hidráulica, gerando resultados sobre os valores
da velocidade e direção do fluxo hídrico subterrâneo; e determinação do balanço de água total,
obtendo-se as vazões de entrada e saída do sistema modelado.
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2. METODOLOGIA
A Bacia do Rio Pitimbu Tem seu território abrangendo áreas dos municípios de Natal,
Macaíba e Parnamirim, que fazem parte da Região Metropolitana. O município de Natal ocupa
12,66 km2 (aproximadamente 10%) da Bacia do Rio Pitimbu; Macaíba e Parnamirim abrangem
54,46 km2 (43%) e 59,53 km2 (47%), respectivamente, drenando uma área total de 126,65 km2. A
extensão do Rio Pitimbu é de 33 km, nasce no município de Macaíba, especificamente na
comunidade de Lagoa Seca, sendo os 2 km iniciais não perenes; deságua na Lagoa do Jiquí, no
município de Parnamirim.
A geologia da área da BHRP compreende três formações geológicas principais: Barreiras,
Depósitos eólicos e Aluviões, apresentando uma estratigrafia, da base para o topo, constituída por
rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, sobrepostos por sedimentos areníticos e
calcários com idade geológica Mesozóica e período Cretáceo, seguido da formação Barreiras,
Dunas e sedimentos aluviais. (SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO
NORTE, 2006).

FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos - SERHID,2006 apud SENA, 2008.

FIGURA 1 - Mapa e seção geológica da região sul de Natal à região oriental da
bacia do Rio Pitimbu
De acordo com Melo (1998), a espessura dos sedimentos Dunas/Barreiras pode atingir 90,0
m, com espessura saturada efetiva média de cerca de 40 m. Os parâmetros hidrodinâmicos obtidos
para o sistema na porção sul de Natal são: condutividade hidráulica variando de 8,5 x 10-5 a 3,1 x
10-4 m/s; transmissividade de 3,1 x 10-3 a 1,2 x 10-2 m²/s e porosidade específica de 10%.
O Rio Pitimbu está inserido no aquífero Dunas/Barreiras que forma, no conjunto, um
sistema hidráulico único, onde não ocorrem separações entre eles. As dunas localizam-se na parte
superior, comportando-se como elemento de transferência no qual as águas se infiltram em direção
às camadas mais inferiores do aquífero Barreiras. O mesmo, geralmente, comporta-se como livre,
podendo apresentar regiões de semiconfinamento e ocorrendo variações sazonais no nível
potenciométrico.
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Melo (1995) relata que o fluxo subterrâneo em direção ao Rio Pitimbu tem gradiente médio
da ordem de 0,66% tendo uma frente de escoamento de 10 km em direção ao Rio, sendo estimada
uma descarga de frente de escoamento da ordem de 23,5 x 106 m³ / ano.
A BHRP, ao longo do tempo, tem sofrido intenso processo de transformação no uso e
ocupação do solo, entre outros aspectos, principalmente em virtude do crescimento urbano na
região. A área agrícola da bacia vem diminuindo significativamente ao longo dos anos. O
desmatamento, os sítios urbanos, os loteamentos e ocupação do solo por zonas urbanas expandiramse significativamente.
Os parâmetros considerados e inseridos no programa Visual MODFLOW podem ser
divididos em duas categorias: parâmetros de condição de contorno como a delimitação da área da
BHRP e a carga hidráulica do Rio Pitimbu; e parâmetros referentes às características geológicas,
hidrogeológicas e físicas da Bacia, como a topografia da área de estudo; espessura e composição
das camadas de solo, precipitação media anual, volume de água infiltrada no solo por fossas e
sumidouros localizados na área de estudo, e os parâmetros hidrogeológicos (condutividade
hidráulica, coeficiente de armazenamento especifico, produção especifica, porosidade efetiva e
porosidade total).
No modelo em estudo foi considerado para a modelagem de fluxo hídrico subterrâneo
apenas as áreas dentro da BHRP; e nas áreas fora da delimitação da bacia foi atribuído fluxo hídrico
igual a zero.
A segunda condição de contorno do modelo é a carga hidráulica do Rio Pitimbu. Os vértices
das linhas que representam o contorno do rio foram interpolados com a topografia da área de
estudo, a fim de gerar valores que no modelo numérico representariam o nível da água em seu
sistema de drenagem.
Foram selecionados 21 pontos para representar o nível da água ao longo do Rio Pitimbu.
Entre os pontos foram inseridas linhas que por interpolação linear no Visual MODFLOW geraram
para cada célula pertencente ao contorno do Rio um valor de carga hidráulica. Desse modo, no
modelo de fluxo hídrico subterrâneo, o Rio Pitimbu assumiu a condição com carga hidráulica
especificada. As figuras 2 e 3 fornecem os valores de condutividade hidráulica no modelo de duas
camadas da BHRP.
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FIGURA - 2 - Mapa de condutividade hidráulica para a primeira camada do modelo
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FIGURA 3 - Mapa de condutividade hidráulica para a segunda camada do modelo.
O modelo foi discretizado com 152 linhas e 258 colunas (Figura 18), gerando células com
dimensões de 100m x 100m e 2 camadas, cujos limites de superfície (topografia) e subsuperfície
(base do modelo) variam entre 120m e -42m, respectivamente.
A recarga natural e a recarga por fossas e sumidouros foram utilizadas como variáveis de
análise de sensibilidade do modelo, isto é, para verificar na simulação em estado estacionário como
se comporta o lençol freático, considerando-se variações das recargas em 10% para mais e para
menos, assim como para verificar o comportamento hidrodinâmico quando se retira a recarga por
fossas e sumidouros, no caso da implantação do esgotamento sanitário, e na hipótese de isenção de
recarga por fossas e sumidouro juntamente com a isenção da explotação dos poços, simulando um
cenário com características naturais da região onde será considerado como recarga apenas as águas
provenientes da precipitação. Para isso, o modelo foi divido em duas zonas: ocupadas e não
ocupadas Com a delimitação destas zonas foi possível calcular o balanço de descarga de água para o
sistema modelado através do aplicativo Zone Budget acoplado ao Visual MODFLOW.
Foram feitas as diversas simulações considerando situações de recarga, explotação e recarga
induzida por fossas e sumidouros. Por falta de espaço, aqui são apresentados resumidamente os
resultados da Simulação A assim definida:
• Simulação A: Simulação com recarga natural e recarga por fossas e sumidouros – caso
real. Foi inserida no modelo numérico a recarga com base na precipitação pluviométrica,
cujo valor é de 166.76 mm/ano e recarga por fossas e sumidouros para as áreas ocupadas
com o valor de 601 mm/ano, de acordo com dados de estudos de Righetto e Rocha (2005),
adicionado a 10% da recarga natural. A estimativa de 10% da recarga natural para as áreas
ocupadas é decorrente dos fatores de impermeabilização do solo. O valor da recarga por
fossas e sumidouros foi considerado constante em todas as simulações.
Na simulação com recarga natural e recarga por fossas e sumidouros – caso real, a
entrada de água para a primeira zona provém em sua maior parte da recarga por precipitação
pluviométrica, pois, contribui com 45% do total que entra nesta zona. O Rio Pitimbu contribui
aproximadamente com 18% para alimentação do lençol freático e, em contrapartida, do total que sai
da Zona 1 cerca de 46% da água é descarregada alimentando o curso d’água do Rio Pitimbu e, cerca
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de 25% é explotado pelos poços de captação. A Zona 2 contribui com um valor significativo de
34%. Do total de água que entra na Zona 1, 31% é transferida para Zona 2.

FIGURA 4 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo da primeira camada com
velocidades máximas de 6,8 10-6 m/s.

FIGURA 5 - Mapa das equipotenciais e vetores de fluxo da segunda camada com velocidades
máximas de 1,3 10-5 m/s.
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FIGURA 6 - Diagrama do balanço hídrico do sistema para a simulação A.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados gerados pelas simulações, na interação rio-aquífero, há
troca de vazões entre as partes. Este resultado mostra que o Rio Pitimbu contribui para a recarga do
aquífero mesmo sendo alimentado pelo mesmo. Pode-se, assim, afirmar que poluentes lançados no
curso d’água do Rio Pitimbu podem contaminar também as águas subterrâneas em torno do curso
d’água.
Ressalta-se que o modelo desenvolvido neste trabalho é um modelo preliminar, que
precisa ser aprimorado no que concerne à obtenção de dados que busquem caracterizar de forma fiel
as condições naturais na BHRP e permitir o processo de calibração do modelo. Após tal etapa, o
modelo numérico da bacia poderá ser utilizado, entre outros fins, nas seguintes aplicações:
a) Melhorar a compreensão da hidrogeologia do sistema aquífero Dunas Barreiras dentro da
BHRP;
b) Auxiliar no gerenciamento dos recursos hídricos da região;
c) Auxiliar em estudo de planejamento de uso e ocupação do solo, prevendo assim os impactos
nas águas subterrâneas devido a ações antrópicas;
d) Prever a dispersão de contaminantes no aquífero; em destaque para o Nitrato, que nas águas
subterrâneas sua concentração tem superado o valor máximo de 10 mg/L, referenciado pela
legislação vigente (Portaria MS Nº 2914/2011); e prever estratégias de remediação.
Ressalta-se que este trabalho representa o primeiro estudo de modelagem de fluxo
subterrâneo na bacia do rio Pitimbu, que servirá de base para a criação de novos modelos, de maior
complexidade, auxiliando assim em futuros trabalhos de monitoramento da BHRP de forma a
avaliar os impactos ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo. Representa também uma
fonte de pesquisa para a realização de estudos mais avançados em modelagem matemática de águas
subterrâneas para outras bacias hidrográficas da região.
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