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Resumo –  Este  trabalho  apresenta  a  resolução  da  equação  de  Boussinesq  para  infiltração  em 
aquíferos através de um método que utiliza computação simbólica e uma solução em série. Apesar 
de os  primeiros termos da série já serem conhecidos através dos trabalhos de Heaslet e Alksne 
(1961) e Polubarinova-Kochina (1962), nesses trabalhos sua dedução se fez através da equação de 
Blasius  e  não  foi  apresentado  meio  de  se  calcular  um  número  arbitrário  de  termos.  Nós 
apresentamos um algoritmo que utiliza computação simbólica para obter a solução com um número 
arbitrário de termos, o que aumenta a região de validade da série em comparação com os trabalhos 
anteriores.  Também uniu-se a  solução em série  com uma expansão assintótica  apresentada  por 
Heaslet and Alksne (1961). Uma solução numérica foi desenvolvida com o método Runge-Kutta-
Cash-Karp com o intuito de validar a solução aproximada obtida. Após comparação verificou-se 
que o erro máximo da solução em todo o domínio é de 0,013%.
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SERIES SOLUTION OF THE BOUSSINESQ EQUATION FOR 
GROUNDWATER FLOW USING SYMBOLIC COMPUTATION

Abstract – In this work we present the solution of the Boussinesq equation for aquifer  flow through 
a series method. Though the first terms of the series are already known from the works of Heaslet 
and Alksne  (1961)  and Polubarinova-Kochina  (1962),  in  those  works  the  series  were  obtained 
through the Blasius equation, and no method to calculate an arbitrary number of terms is presented. 
We present here an algorithm that solves the problem with an arbitrary number of terms in the 
series, which increases the region of validity of the series in comparison with the previous works. 
We also match the series with an asymptotic solution presented by Heaslet and Alksne (1961). A 
numerical solution was developed with the aid of the Runge-Kutta-Cash-Karp method in order to 
validate the approximate solution obtained. After comparison, we estimate that the maximum error 
of the solution in the whole domain is 0.013%.
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INTRODUÇÃO
A equação  de  Boussinesq  é  uma  equação  diferencial  parcial  não-linear  que  foi  primeiro 

deduzida por Boussinesq (1904) e que modela o movimento de águas subterrâneas em um meio 
poroso. A equação, que não possui solução para condições de contorno gerais, é tema de pesquisa 
atual (Moutsopoulos, 2010) e suas aplicações incluem desde o cálculo de vazões e volume de água 
subterrânea  acumulada  em lençóis,  até  a  remediação  de  solos  e  irrigação  (Basha,  2013).  Esta 
equação, apesar de sua importância na física dos solos e hidrologia, não possui solução analítica que 
contemple uma condição inicial  genérica.  A  equação para um aquífero poroso horizontal  e sem 
recarga (como o representado na figura 1) pode ser escrita como

∂h
∂ t

=
k0

ne

∂
∂ x (h

∂ h
∂ x ) ,                                                                                          (1)

onde  t é o tempo,  x é a distancia horizontal, k 0 é a condutividade hidráulica saturada, ne é a 
porosidade drenável e  h é a altura da superfície da água. Neste trabalho propomos resolver essa 
equação com condições de contorno e inicial na forma

  h( x ,0)=H                         h(0, t)=0                           h(∞ , t)=H ,     (2)

às quais chamamos de homogêneas.

Devido  à  congruência  da  condição  inicial  e  de  contorno,  é  possível  a  aplicação  da 
transformação de Boltzmann (Moutsopoulos, 2010). Definimos então novas variáveis na forma

ξ=
x

√4 D t
                                                              ϕ(ξ)=

h( x , t)
H

 ,              (3)

onde o coeficiente D é definido como D=H
k 0

ne

.

Figura 1 – Representação de um maciço poroso horizontal e retangular.
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Essa transformação fornece a equação diferencial equivalente

d
d ξ (ϕ d ϕ

d ξ )+2 ξ
d ϕ

d ξ
=0 ,                                                                                     (4)

com as condições de contorno

ϕ(0)=0                   e                 ϕ(∞)=1 .                                                     (5)

Não existe na literatura uma solução para a equação (4) que contemple condições de contorno 
genéricas ou que contemple as condições dadas por (5). No entanto, várias soluções aproximadas 
para o problema dado por (4)-(5) existem, a maioria linearizando a equação (4) com uma constante 
característica.  Punnis (1956) mostrou pela primeira vez que ao introduzir  novas variáveis  η e  f, 
podemos chegar à equação de Blasius através de

f (η)=2ξ                                         ϕ=
d f (η)

d η
 ,                                         (6)

que fornece, como mencionado:

f ' ' '+
1
2

f f ' '=0  ,                                                                                            (7)

onde a notação  f'' denota derivada segunda em relação a  η e assim por diante. As condições de 
contorno nas novas variáveis agora são

f (0)=0                                  f ' (0)=0                             f ' (∞)=1 ,     (8)

que equivalem às condições do problema clássico da camada-limite laminar deduzido por Blasius. 

Repare que as equações (7) e (8) (assim como as equações (4) e (5)) configuram um problema 
de valor de contorno. Trata-se essa situação como um problema de valor inicial  definindo uma 
derivada segunda de f na origem, a qual chamaremos de κ, tal que a condição para a derivada de f 
no infinito  seja atendida.  Esse valor  é apresentado por Boyd (2008) com 16 casas decimais de 
precisão. Uma solução em série para o problema de Blasius é conhecida e foi desenvolvida pelo 
próprio  Blasius  (Boyd,  2008).  Heaslet  e  Alksne  (1961)  e  Polubarinova  Kochina  (1962) 
consiguiram, a partir da inversão dessa série, obter os 4 e 5 primeiros termos (respectivamente) de 
uma série que resolve o problema de Boussinesq em ξ, como apresentado aqui. A série encontrada 
por eles pode ser escrita como

ϕ(ξ)=1,152ξ
1 /2

−
4
15

ξ
2
+0,04628ξ

7/2
−0,00065 ξ

5
+... ,                                   (9)

e é precisa até a terceira casa decimal para  ξ < 0,873 (Heaslet e Alskne, 1962). Heaslet e Alskne 
também apresentam uma aproximação assintótica, também proposta por Blasius, que é da forma
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ϕ(ξ)≈1−0,231√π erfc (ξ) .                                                                              (10)

A equação (10) tem validade de três casas decimais para  ξ >  1,444. Percebe-se então que 
unindo-se as duas soluções ainda há uma parte da reta, compreendida entre 0,873 e 1,444, onde não 
há solução. A seguir apresentaremos nossos esforços para deduzir uma série baseada em (9) através 
de computação simbólica feita com a linguagem de programação Maxima. 

RESOLVENDO A EQUAÇÃO COM MAXIMA

Primeiro  supomos  que  a  função  φ(ξ) pode  ser  escrita  em uma forma geral  sugerida  pela 
equação (9) como

ϕ(ξ)=∑
n=0

∞

an ξ
(3n+1)/2 .                                                                                        (11)

Em seguida substituímos  φ na equação (4) e expandimos. Para propósitos computacionais, 
truncamos a série (11) em um número M de termos. Logo podemos escrever

ϕ(ξ)≈∑
n=0

M

an ξ
(3n+1)/2 .                                                                                        (12)

Substituímos  agora  (12)  em (4).  Em seguida  iguala-se  sucessivamente  os  coeficientes  da 
menor  para  a  maior  ordem  de  ξ  a  zero,  obtendo-se  assim  relações  para  os  coeficientes  que 
dependem apenas de a0 . Repare que a definição da série como nas equações (11) e (12)  já lida 
com a condição de contorno na origem, já que a mesma não possui termo independente. Embora 
Heaslet  and Alksne (1961), como se pode ver na equação (9), apresentam uma estimativa para 

a0 ,  podemos  utilizar  uma  estimativa  mais  precisa.  Hogarth  e  Parlange  (1999)  utilizaram  a 
relação

a0=2 κ
1/2 ,                                                                                                          (13)

adotando para  κ um valor obtido da literatura com 7 casas decimais, que fornece uma estimativa 
para a0 com 5 casa decimais. Como Boyd (2008) apresenta o valor de κ com 16 casas decimais,  
utilizamos este valor para estimar a0 como 1,15248832742929.  Utilizamos para a programação o 
sistema de manipulação simbólica e numérica Maxima, que é um programa livre; mais informações 
sobre  o  mesmo  podem  ser  obtidas  em  http://maxima.sourceforge.net/.  O  código  em  Maxima 
utilizado para produzir os resultados deste artigo é apresentado na listagem 1.  A primeira linha do 
código define  M, que é o número de termos a ser calculado menos um. Atribuíndo-se a  M, por 
exemplo, o valor 3, então calcularemos 4 coeficientes e obteremos a solução apresentada em (9) 
com uma precisão maior, devido à melhor precisão do nosso primeiro coeficiente. O programa está 
apresentado para o cálculo dos 11 termos que foram utilizados neste trabalho. A tabela 1 apresenta 
os valores para os 11 primeiros coeficientes da série (12).
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Listagem 1 – Código do programa em Maxima utilizado neste artigo.

M : 10 ;

a[0]: 1.15248832742929 ;

fi : sum(a[n]*x^((3*n+1)/2),n,0,M) ;

eq : expand( diff(fi*diff(fi,x),x) + 2*x*diff(fi,x) ) ;

cond : [] ;

file_output_append : true ;

with_stdout("se_xi.txt",print(string(float(a[0]))));

for n : 0 thru M-1  do (

   eqqu : ev(coeff(eq,x,(3*n+1)/2),cond) ,    

   this : solve(eqqu,a[n+1]), 

   cond : append(cond,this), 

   this : first(this),       

   a[n+1] : rhs(this),  

   with_stdout("se_xi.txt",print(float(a[n+1])))

);

VALIDADE DA EQUAÇÃO

Nesta seção testamos a validade da série obtida. Para isso resolvemos a equação (4) com um 
método Runge-Kutta-Cash-Karp com controle de erro. Este método está apresentado em Press et al. 
(1993) é um Runge-Kutta de ordens 4 e 5 simultaneamente. Sua vantagem em relação ao método 
Runge-Kutta tradicional é estimativa do erro que o método fornece a cada passo, que também serve 
para controlar o tamanho do passo da integração. O tamanho do passo é diminuído quando o erro 
está acima do limite definido e aumentado quando o erro estiver muito abaixo, o que economiza  
esforço computacional. A aplicação do método Runge-Kutta-Cash-Karp se dá definindo

ψ(ξ)=ϕ
d ϕ

d ξ
,                                                                                                    (14)

o que produz as equações ordinárias

d ϕ

d ξ
=

ψ
ϕ                                                  

d ψ

d ξ
=−2ξ

ψ
ϕ                                      (15)
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Tabela 1 – Primeiros 11 coeficientes da série obtidos com Maxima.

Coeficiente Valor
a0 1,15248832742929 ⨯10 0

a1 − 2,6666666666667 ⨯10−1

a2 4,6276679827463 ⨯10−2

a3 − 6,4894881692528425 ⨯10−4

a4 − 9,4517828664332276 ⨯10−4

a5 − 2,5400784492116708 ⨯10−5

a6 3,5810599703874529 ⨯10−5

a7 3,8844564686017651 ⨯10−6

a8 − 1,4163383082670557 ⨯10−6

a9 − 3,2740710683167304 ⨯10−7

a10  4,5534502970990704 ⨯10−8

com condições iniciais

ϕ(0)=0                                                  ψ(0)=2κ                                           (16)

onde a relação que produz 2 κ pode ser facilmente obtida a partir das equações (6) e (14).

A figura (1) mostra os resultados para a série da equação (12) com M = 10 e para a equação 
(10) no mesmo gráfico. Note que a série e a aproximação assintótica concordam com a solução 
numérica para valores pequenos e grandes de  ξ,  respectivamente. Também é fácil perceber que  a 
série e a solução assintótica se sobrepõem na faixa 1,2 < ξ < 2,0, como era esperado. 

Prosseguimos com a comparação  das  expressões  (10)  e  (12)  com a  solução numérica  do 
sistema de equações (15)-(16) pelo método Runge-Kutta-Cash-Karp para obter estimativas de erros 
para ambas. A figura 2 apresenta os erros estimados. Os erros da série e da aproximação assintótica 
são a diferença entre os mesmos e a solução numérica, enquanto que a estimativa de erro da solução 
numérica (fornecida pelo próprio Runge-Kutta-Cash-Karp) também é mostrada. Percebe-se então 
que a diferença entre a série com 11 termos (M = 10) e a solução numérica é menor que a estimativa 
de erro da solução numérica até ξ = 0,7. A série é, portanto, indistinguível da solução exata segundo 
a  comparação  feita  neste  artigo  até  este  ponto.  A figura  2  também mostra  que em  ξ  =  1,695 
(indicado  na  figura  com uma reta  vertical)  a  solução  em série  e  a  aproximação  assintótica  se 
cruzam. Definimos esse ponto como o ponto de mudança de expressões e definimos uma solução
ϕa(ξ) baseada nas expressões (10) e (12), de forma que 

ϕa(ξ)={∑n=0

10

anξ
(3n+1 )/2                                ξ≤1,695

1−0,231√π erfc(ξ)                      ξ>1,695

 .                                      (17)
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Podemos então definir uma estimativa de erro ε(ξ) para a nossa solução ϕa(ξ) baseada em 
uma solução numérica de (4) com (5) ϕ(ξ) da forma

ε(ξ)≡∣ϕa(ξ)−ϕ(ξ)∣                                                                                          (18)

Figura 1- Resultados com a série truncada em N = 10 (Eq. (12)) e com a aproximação assintótica apresentada por 
Heaslet e Alksne (1961) (Eq. (10)).

Figura 2 – Erros de cada uma das soluções: série truncada (12), aproximação assintótica (10) e estimativa do erro 
da solução numérica.

e  podemos afirmar também que

ε(ξ)≤1,30×10−4                                                                                               (19) 

sendo que o caso de erro máximo acontece em  ξ = 1,695.
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CONCLUSÕES

Apresentou-se aqui uma solução em série truncada para a equação de Boussinesq que foi 
obtida através de computação simbólica. Apesar de a solução analisada ter sido aproximada com 11 
termos, o algoritmo apresentado calcula até quantos termos a precisão numérica permitir, fazendo 
com que os resultados apresentados aqui sejam facilmente reproduzidos com maior precisão caso 
seja necessário. A série perde a validade conforme se afasta de origem e é necessária a utilização de 
uma solução aproximada para valores altos de ξ que foi obtida da literatura. A união da solução em 
série com a aproximação assintótica fornece uma solução válida em todo o domínio. Essa solução 
foi comparada com uma solução obtida através do método Runge-Kutta-Cash-Karp e estimou-se 
que o erro máximo em todo o domínio da solução proposta é de 0,013%.
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