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Ementa
De forma introdutória, os seguintes itens serão abordados: conceitos e parâmetros
hidrodinâmicos envolvidos no deslocamento de fluidos em meios porosos saturados e
não-saturados; sistemas geológicos, hidrogeologia e ciclo hidrológico; processos
envolvidos no fluxo de água e transporte de solutos em meios porosos (saturados e nãosaturados); equacionamento matemático dos processos em meios porosos; modelagem
matemática (analítica e numérica); modelo conceitual de fluxo de água em aquíferos;
escolha do software a ser utilizado; construção do modelo matemático; condições
iniciais e de contorno; parâmetros de entrada; solvers para modelos numéricos;
calibração, simulação e verificação; documentação do modelo.
O curso foi formatado em duas partes: uma teórica, em que os conceitos e formulações
matemáticas são apresentados, e uma prática, envolvendo a aplicação de softwares no
desenvolvimento de modelos ilustrativos da teoria estudada. As duas partes serão
intercaladas, sendo tentando-se, na medida do possível, aproximar a teoria e sua
aplicação. Durante o curso serão utilizados softwares de modelagem de fluxo e
transporte nos meios saturados e não-saturados, sendo a escolha dos softwares feita com
base no uso consagrado e na sua disponibilidade para utilização.
A avaliação do aproveitamento do curso será baseada em realização de seminários e de
trabalho prático. A primeira parte do trabalho envolve uma análise crítica de artigos e
relatórios que descrevem a documentação de modelos, em que os alunos testarão os
conhecimentos necessários na elaboração de uma boa documentação de modelo
matemático. Ao final do curso, os alunos serão solicitados a elaborar um modelo
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Materiais numérico com base em um conjunto de dados e um modelo conceitual e
elaboração de documentação do modelo. Os resultados serão apresentados em um
seminário, em que as decisões tomadas pelos alunos durante a implementação do
modelo poderão ser comparadas e discutidas.

Objetivo
O objetivo geral da disciplina é introduzir os conceitos básicos relacionados aos processos
e mecanismos envolvidos no fluxo de água em meios porosos em solos e meios
geológicos, além do transporte de solutos dissolvidos, e aos métodos de modelagem
matemática desses sistemas.
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Justificativa
Os conceitos abordados irão capacitar o aluno a entender e lidar com sistemas
complexos envolvendo o deslocamento de fluidos e solutos em meios porosos que
compõem sistemas naturais. A abordagem introdutória à modelagem matemática desses
sistemas será utilizada como forma de exemplificar e visualizar os conceitos discutidos
e ainda servirá como iniciação do aluno às ferramentas de modelagem disponíveis.
Programas a serem utilizados:
- HYDRUS-1D: fluxo vertical e transporte em zona não saturada (elementos finitos,
1D);
- VISUAL MODFLOW: versão Demo em todos os computadores para treinamento de
entrada e saída de dados e uma versão licenciada para execução dos modelos
(MODFLOW e MT3D-MS, diferenças finitas, 2D/3D).
Material bibliográfico:
- Arquivo do material apresentado durante as aulas;
- Manuais dos programas;
- Documentos complementares específicos de cada modelo.
Avaliação:
- Seminário sobre análise crítica de documentação de modelos;
- Exercício sobre implementação de um modelo matemático a partir de conjunto de
dados, com apresentação dos resultados e elaboração de documentação do modelo.
Previsão das aulas:
15 semanas; 4 horas-aula em uma manhã ou tarde a combinar (sugestão: sextas-feiras à
tarde).
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