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RESUMO – A modelagem computacional aplicada para simulação de inundações ganhou 

espaço nos últimos anos como uma ferramenta eficiente e de fácil uso. A utilização de modelos 

matemáticos 2D vem aumentando devido à evolução tecnológica na aquisição e tratamento de dados. 

No entanto, a escolha de modelos 2D nem sempre é acompanhada por uma demanda física real que 

justifique esse uso. Este estudo tem como objetivo apresentar uma modelagem alternativa, a fim de 

trazer de volta a interpretação física para uma posição primária e destacar o papel do modelador como 

elementos-chave na interpretação e representação de sistemas reais. É utilizado um modelo de células 

Quasi-2D construído de forma conceitual e interpretativa, como uma alternativa ao uso de modelos 

2D, mantendo o mesmo grau de representatividade. Como vantagem, destaca-se a representação de 

características urbanas, incluindo singularidades na solução de superfície como obstáculos locais ou 

estruturas hidráulicas. O modelo foi submetido a um teste proposto pela Agência Ambiental Britânica, 

como forma de avaliação de sua potencialidade. Os resultados demonstraram a importância da 

interprentação do modelador, enfatizando que o conhecimento da realidade física, bem como as 

hipóteses e simplificações adotadas na construção do modelo, garantem uma simulação otimizada e 

a qualidade dos resultados pretendidos. 
 

ABSTRACT– The computational modeling applied to flood simulation has gained space in recent 

years as an efficient tool and easy to use. The use of 2D mathematical models has been increasing 

due to the technological evolution in data acquisition and processing. However, the choice of 2D 

models is not always accompanied by a real physical demand that justifies such use. This study aims 

to present an alternative modeling in order to bring back the physical interpretation to a primary 

position and to highlight the role of the modeler as key elements in the interpretation and 

representation of real systems. A model of Quasi-2D cells constructed conceptually and 

interpretatively is used as an alternative to the use of 2D models, maintaining the same degree of 

representativeness. As an advantage, it stands out the representation of urban characteristics, 

including singularities in the surface solution as local obstacles or hydraulic structures. The model 

was submitted to a test proposed by the British Environmental Agency as a way of evaluating its 

potentiality. The results demonstrated the importance of the modeler's interprentation, emphasizing 

that the knowledge of the physical reality, as well as the hypotheses and simplifications adopted in 

the construction of the model, guarantee an optimized simulation and the quality of the intended 

results. 
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INTRODUÇÃO 

Com a difusão dos modelos 2D, a demanda por informações para o uso e calibração desses 

modelos passou a ser a principal restrição para sua aplicação. O auxílio de levantamentos com 

varredura a laser, em inglês “Light Detection and Ranging” ou LIDAR, é o usual caminho adotado 

para melhorar a representatividade dos modelos, permitindo o refinamento da malha de modelagem 

com levantamentos de maior resolução, porém, mais caros e mais difíceis de processar.  

Rápidas mudanças no regime de fluxo e problemas numéricos com a secagem e o alagamento de 

elementos de malha modelados ao longo da simulação podem ser apontados como problemas 

relacionados aos modelos 2D em regiões urbanas (Abily et al., 2013). Almeida et al. (2016) constatam 

que pequenas mudanças na representação da paisagem urbana não são observadas em resoluções 

superiores a 1 metro. Segundo Mark et al. (2004), a fim de representar as características de uma 

paisagem urbana, a malha computacional deve ter elementos menores que 5 metros. Na prática, no 

entanto, grandes escalas de análise não suportariam a modelagem em uma malha tão refinada 

(JAMIESON et al., 2012), o que aumentaria muito o custo computacional e, em alguns casos, tornaria 

a simulação inviável. No entanto, nas áreas urbanas, a busca por uma resolução cada vez mais refinada 

é uma tendência para muitos modeladores. Até recentemente, a resolução utilizada em modelos 

urbanos 2D estava na faixa de 1 metro (GALLEGOS; SCHUBERT; SANDERS, 2009; GALLIEN; 

SCHUBERT; SANDERS, 2011; LEANDRO, Jorge et al., 2009; MARK; WEESAKUL; 

APIRUMANEKUL, 2004). Os avanços nos recursos computacionais e a recente disponibilidade de 

dados LiDAR de alta resolução permitiram as primeiras simulações 2D de inundações urbanas com 

resoluções mais baixas, alcançando a ordem de até 10 cm (OZDEMIR et al., 2013). Leandro et al. 

(2016) apontam que os fluxos superficiais em áreas urbanas são altamente complexos devido à 

interação com estruturas artificiais, o que torna a aplicação de um modelo 2D mais complexa e 

enfatiza a importância de fatores não levados em consideração no estudo, como a interação com a 

rede de microdrenagem. Após confrontar problemas no cálculo de velocidades de fluxo e sugerir 

malhas mais detalhadas, Néelz e Pender (2013) afirmam que o simples refinamento de malha não é 

uma solução viável, pois pode comprometer a modelagem computacionalmente, superando a 

capacidade de executar múltiplas simulações, quantificar incertezas, realizar estudos de risco, calibrar 

os modelos e assim por diante. A ideia vigente nesse tipo de proposição é quase mecânica, onde o 

modelador não realiza nenhum tipo de interpretação física do sistema modelado. Na verdade, mesmo 

que o processamento destas informações fosse possível, é muito provável que o resultado perderia 

significado e não seria representativo do fenômeno sob análise. 
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Ao observar as tendências do processo de modelagem de forma mais abrangente, Abbott e 

Vojinovic (2009) apontam que atualmente a aplicação de modelos numéricos sofre uma grande 

mudança influenciada pela forma que atualmente o conhecimento é produzido e empregado na 

sociedade. Essa mudança, característica da mudança da modernidade para a pós-modernidade, ou 

usando as expressões cunhadas por Bauman (2000) da “modernidade sólida” para a “modernidade 

liquida”, é marcada pela passagem de uma sociedade de provedores do conhecimento para uma 

sociedade de consumidores de conhecimento. Nesse contexto Abbott e Vojinovic (2009) dividem os 

modelos numéricos na área de recursos hídricos em cinco gerações: A primeira se dedicou às soluções 

numéricas das equações algébricas, como por exemplo a solução numérica de uma aplicação das 

equações de Saint- Venant; a segunda se dedica a modelagem de um projeto ou caso de estudo em 

particular - nessa etapa, os modelos são genéricos e o foco recai na solução dos problemas; a terceira 

começa a construção de sistemas de modelagem para o desenvolvimento de modelos individuais - 

aqui começam a surgir modelos específico, com identidade própria e replicabilidade, que ganham 

destaque e são utilizados para resolver vários problemas; a quarta geração embala esses sistemas de 

modelagem em produtos vendáveis, onde passa a ser possível comprar a licença de um modelo para 

a sua aplicação - aqui o usuário começa a se distanciar do desenvolvimento, não conhece 

profundamente as hipóteses de modelação e passa a não necessariamente reconhecer as limitações do 

modelo em questão; e a quinta, dentro do paradigma 'Software-as-a-Service', muda o produto ofertado 

e a licença do modelo não é vendida ao usuário - este paga pelo uso do modelo por vez, como paga 

por um serviço - nesse contexto, o usuário acaba perdendo até a familiaridade que acabaria 

desenvolvendo com um modelo que ele tivesse comprado e usasse frequentemente. 

Os autores apontam que até a terceira geração praticamente não existia um gradiente de 

conhecimento sobre a modelagem entre os usuários e desenvolvedores (de certa forma, todos eram 

usuário se desenvolvedores), gradiente esse que passou a variar substancialmente na quarta geração 

e, ao que tudo indica, ficará ainda maior com a quinta geração de modelos. Apesar de que Abbott e 

Vojinovic (2009) afirmarem que em muitos casos a redução do conhecimento hidráulico do problema 

a ser modelado pode ser compensada por outros conhecimentos específicos do sistema em que o 

modelo será aplicado, é sempre preocupante o uso de modelos hidráulicos por usuários que 

desconhecem os princípios básicos da hidráulica. Nesse sentido, Cunge (2014) ressalta que exceto 

para situações muito simples, um usuário de software de modelagem deve estar bem informado sobre 

hipóteses básicas e leis físicas que se encontram como fundamentos do software, para que ele possa 

distinguir resultados de modelagem coerentes de resultados completamente incompatíveis com a 

realidade física do sistema, o que pode resultar, conforme é destacado pelo mesmo autor (ibid.) em 

uma completa tragédia.  
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Dentro dessa mesma logica, Rosman (2001) destaca que como modelos são apenas ferramentas, 

sua utilização de modo inadequado pode levar a resultados enganosos e ressalta a importância do 

modelador conhecer as limitações e potencialidades do modelo e do processo de modelagem que está 

por traz dele. Para isso, o modelador deve conhecer a essência do fenômeno de interesse a ser 

modelado, avaliar a representação deste fenômeno e sua tradução pelo modelo matemático. Para 

ressaltar a importância do conhecimento da física que existe dentro de um pacote de modelagem, 

podemos citar, usando uma analogia que ao observar a importância da psicanálise como um processo 

de autoconhecimento afirma: “Aquilo sobre o qual você tem alguma consciência, você tem algum 

controle. Aquilo que é real, mas você não tem consciência a respeito, te controla” (SANTI, 2003). 

Este artigo busca oferecer um contraponto à tendência de se deslocar indiscriminadamente para 

modelos mais sofisticados que usam mais dados de entrada, mas esquece de interpretar a realidade 

física. Além disso, este trabalho procura ressaltar a importância do modelador como um elemento-

chave no processo de modelagem, destacando a interpretação física e a importância de se conhecer o 

potencial e os limites do modelo. A proposta deste artigo é demonstrar que um modelo Quasi-2d 

associado a uma metodologia de interpretação física do sistema pode representar um sistema real com 

a mesma fidelidade que um modelo 2D completo. Um comportamento alternativo começa com uma 

análise preliminar detalhada do sistema a ser modelado, buscando sua compreensão, listando os 

principais pontos que precisam ser representados e avaliando a escala necessária para o modelo 

apresentar as respostas as perguntas que precisam ser respondidas. Para combinar com essa 

abordagem alternativa, é aplicado o modelo MODCEL (MIGUEZ et al., 2017), que pode representar 

o fluxo em várias direções no plano bidimensional, mas que usa equações unidimensionais da 

hidráulica clássica (modelo Quasi-2D).  Além disso, este modelo é completamente dependente da 

interpretação física, não podendo funcionar por um aplicativo automático cego. De fato, sua aplicação 

deve ser precedida por várias decisões sobre como representar o terreno, os caminhos de fluxo e o 

comportamento hidráulico do elemento modelado. Isso obriga o modelador a investigar e entender 

como o sistema real funciona. Desta forma essa aparente desvantagem do modelo se transforma em 

um ponto positivo, uma vez que esse processo inevitavelmente leva o usuário a saber mais sobre o 

problema sob investigação. 

METODOLOGIA -O MODELO DE CÉLULAS DE INUNDAÇÃO 

MODCEL, desenvolvido por Miguez (2001), é basicamente um modelo Quasi-2D (CUNGE; 

HOLLY; VERWEY, 1980) que representa o espaço urbano através de compartimentos homogêneos, 

chamados células. O conceito de células de inundação foi inicialmente desenvolvido por 

ZANOBETTI e LORGERÉ (1968) e consagrado por Cunge et al (1980). A primeira versão de um 

modelo celular desenvolvido no Brasil foi construída para representar o Pantanal Matogrossense, um 

grande pântano na região centro-oeste do Brasil (Mascarenhas e Miguez, 1993). Posteriormente, este 
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modelo foi adaptado a um ambiente urbano, ganhando uma série de novas instalações, sendo 

apresentado por Mascarenhas e Miguez (2002), em uma versão inicial, que está em contínuo 

aperfeiçoamento e a versão atual do modelo é apresentada neste trabalho. como uma alternativa para 

modelar áreas urbanas complexas. MODCEL pode ser encontrado em detalhes em Miguez et al. 

(2017). As células cobrem todo o espaço da bacia de forma interligada, formando uma rede de fluxo, 

interligada por equações unidimensionais. Assim, MODCEL pode representar as características 

bidimensionais da bacia hidrográfica, mas usa apenas as equações 1D. O modelo é capaz de descrever 

cursos d'água naturais e artificiais e elementos detalhados do tecido urbano (ruas, praças, telhados, 

etc.), o fluxo nos drenos pluviais subterrâneos e as conexões mútuas entre as camadas superior e 

inferior entre esses elementos. Isso significa que MODCEL pode ser visto (em uma interpretação 

particular) como um modelo quasi-3D. 

A variação do volume d'água em uma célula i, em um intervalo de tempo t, é dada pelo balanço 

de massa nesta célula. Assim, em termos diferenciais, tem-se a equação da continuidade representada 

a seguir: 

    +=
k

i,ki
i

s QP
dt

dZ
A

i
     

com: 

• Q → vazão entre as células i e k, vizinhas entre si; 

• Z → cota do nível d’água no centro da célula i; 

• A → área superficial do espelho d’água na célula i; 

• P → vazão relativa à parcela de chuva ocorrida sobre a célula i e disponível para escoamento; 

• t → variável independente relativa ao tempo. 

A formulação numérica do modelo proposto inicia-se com o processo de discretização da equação 

diferencial que, originalmente contínua, passa a ser considerada em termos de incrementos finitos. 

No caso do modelo de células adotado neste estudo, a discretização temporal da equação diferencial 

(1), representativa da conservação da massa, é feita procurando-se linearizar numericamente todos os 

termos que apresentam não-linearidades, para que não haja a necessidade de um procedimento 

iterativo de solução, a fim de simplificar o modelo numérico. 

As principais características do MODCEL estão nas representações topográficas e hidráulicas. 

No entanto, é responsabilidade do modelador interpretar as características geométricas e hidráulicas 

do terreno que caracteriza cada célula, bem como conectar todas as células em uma rede de fluxo 

funcional. Portanto, MODCEL não necessita de um modelo de terreno digital (DTM) no sentido 

estrito, uma vez que receberá informações interpretadas a partir da topografia disponível, conforme 

definido pelo modelador.  
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A metodologia básica para divisão de células passa pela interpretação do espaço físico e das 

equações hidráulicas que o representam. Essa metodologia é apresentada resumidamente na Figura 1. 

 

O primeiro passo é representar os possíveis caminhos do fluxo 

pelas ruas e pelos talvegues. Nessa figura, esses caminhos são 

representados por setas: setas vermelhas nas ruas e setas 

amarelas nos talvegues. 

 

Em segundo lugar, os centros das células estão marcados. Eles 

foram posicionados nos caminhos preferidos da água: onde há 

inversão de caminhos de fluxo ou encontro de duas ou mais 

linhas de fluxo. No exemplo da figura da esquerda, os centros 

são representados por pontos amarelos. 

 

A subdivisão em células começa com a definição dos limites 

físicos que confinam as áreas de armazenamento. Leva em 

conta as regiões de acumulação de água. No final, a divisão 

dos limites das células separa os centros celulares pré-

estabelecidos. 

Figura 1 – Metodologia da divisão de Celulas. 

Estudo de Caso 

Um teste proposto pela Agência Britânica do Meio Ambiente (NÉELZ & PENDER, 2013) foi 

utilizado para avaliar a aplicação do modelo interpretativo proposto. Este exercício de benchmarking 

envolve 10 casos de teste e um dos objetivos desta pesquisa é fornecer um conjunto de dados contra 

os quais um modelo pode ser avaliado por seu desenvolvedor. O Teste 8, em particular, foi projetado 

para comparar a modelagem de modelos de inundação urbana e é dividido em duas partes, 8A e 8B. 

Neste artigo, usamos o teste 8A como referência. que supõe que a inundação surge de duas fontes: 

um evento de chuva uniformemente distribuído aplicado à área modelada; e uma fonte pontual de 

descarga ocorrendo ao longo de uma base de tempo de aproximadamente 15min, atingindo um pico 

a 5m³ / s, 35min após o evento de chuvas. A Figura 2 apresenta o estudo de caso e a localização dos 

pontos de comparação propostos pela Agência Ambiental Britânica. 
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Figura 2- Modelo de elevação digital da área de estudo de caso, com pontos de saída localizados (triângulos). Linhas 

sólidas representam o contorno de estradas e pavimentos e edifícios (Fonte: Néelz e Pender, Environmental Agency, 

2013). 

A divisão das células seguiu a metodologia apresentada na Figura 1, assim a região a ser modelada 

foi dividida em 163 células. O esquema da divisão de células pode ser observado na Figura 3. As 

células que representam a planície forem ligadas entre si pela equação de Saint-Venant, sem os termos 

de inercia, e com o coeficiente de Manning de 0,05. Nas ruas o coeficiente de Manning adotado foi 

de 0,01. Ambos os coeficientes seguindo as especificações do teste apresentadas por Néelz e Pender 

(2013). 

 

Figura 3 – Divisão de células do caso de estudos. 

RESULTADOS  

Os resultados do modelo de células são apresentados a seguir. Na Erro! Fonte de referência não 

encontrada. é possível observar a comparação dos resultados do ModCel com o dos modelos MikeFloods e 

Infoworks em alguns pontos medidos. Nos gráficos da Figura 4, onde é possível comparar os resultados 

com o dos demais modelos testados por Néelz e Pender (2013). Na Figura 5 é possível observar a mancha 

com os níveis máximos de inundação obtidos com a modelagem proposta. 

Tabela 1 – Comparação dos resultados do ModCel com os resultados do modelos MikeFlood e Infoworks. 

Ponto 

MikeFlood Infoworks Quasi-2d 

NA 

inicial 

NA 

Max. 
h 

NA 

inicial 

NA 

Max. 
h 

NA 

inicial 

NA 

Max. 
h 

1 27.10 27.68 0.58 27.10 27.68 0.58 27.10 27.70 0.60 

2 28.54 28.81 0.27 28.54 28.81 0.27 28.54 28.76 0.22 

3 23.60 24.38 0.78 23.60 24.38 0.78 23.70 24.39 0.69 

6 27.00 27.05 0.05 27.00 27.05 0.05 27.00 27.05 0.05 
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Figura 4 – Níveis d’água nos pontos 1, 2 e 3 e variação de velocidades no ponto 2. 

 

 
Figura 5 – Níveis d’água máximos obtidos com o ModCel. 

CONCLUSÃO 

A representação de uma paisagem urbana complexa é o foco da modelagem debatida nesse artigo, 

bem como a vocação dos modelos Quasi-2D de células como o Modelo de Células de Escoamento. 

Um cenário urbano normalmente apresenta diversas estruturas e diferenças de cotas que obrigam um 

modelo 2D adotar um grid muito detalhado, como no caso deste teste, mas, mesmo assim, esse grid 

não consegue representar de maneira muito eficaz os caminhos da água em uma inundação.  

O modelo de células apresentou resultados coerentes com os demais modelos testados na previsão 

de níveis d’água, onde todas as respostas ficaram dentro da variação dos demais modelos. Com 

relação aos resultados de velocidades o modelo de células superestimou as velocidades nos pontos 

analisados.  

Pequenos desníveis, na observação geral dos padrões de escoamento, podem introduzir 

declividades (e distorções) formidáveis em pequenas distancias (de grids mais refinados). Por 
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exemplo, um meio fio de 15 cm pode introduzir uma declividade de 7,5% em um grid de 2 metros, 

distorcendo o campo longitudinal dos escoamentos (na direção da rua) com uma velocidade 

transversal (da calçada para a rua) grande e não importante no movimento geral da rua alagada. 

Assim esse artigo buscou estabelecer um contraponto à tendência atual de buscar modelos cada 

vez mais sofisticados e que usam mais dados de entrada, pela simples facilidade de se operacionalizar 

estes modelos e de se obter cada vez mais dados, deixando a análise e interpretação física do sistema 

modelo em segundo plano, sem dar a devida importância ao conhecimento da realidade física do 

sistema modelado, das hipóteses e simplificações adotadas na modelagem. O Artigo demonstrou que 

é possível que um modelo de escoamento mais simples, Quasi-2D, solucionando equações 1D por 

diferenças finitas, possa apresentar o mesmo grau de representatividade de um sistema real ou mesmo 

apresentar um grau de representatividade superior, quando comparados a modelos 2D desde que 

aliado a um processo de análise e interpretação do fenômeno estudado. Conclui-se também que o 

resgate da importância do conhecimento do modelador da física e matemática utilizada no sistema de 

modelagem e das simplificações adotadas por este sistema de modelagem são de extrema importância 

para elaboração e analise de resultados de modelos de escoamento. Cabe observar que esse artigo não 

busca invalidar ou refutar o uso de sistemas de modelagem 2D e nem simplesmente criticar as novas 

gerações de modelos em recursos hídricos e sim observar que a importância de se conhecer a vocação 

e faixa de aplicação de cada modelo e ressaltar o perigo da existência de um grande gradiente de 

conhecimento entre desenvolvedores e usuários de modelos. A difusão de sistemas de modelagem 

pode ser extremamente positiva em projetos e estudos de engenharia desde que acompanhada com a 

difusão do conhecimento hidráulico, matemático e numérico necessário para a boa aplicação destes 

modelos, de forma que o usuário tenha completo controle do que e como é modelado. 
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