
              

II Encontro Nacional de Desastres (ISSN XXXX-XXXX) 1 

 

 

BREVE REVISÃO SOBRE APLICAÇÕES E DESAFIOS RELACIONADOS 

AO MAPEAMENTO PROBABILÍSTICO DE INUNDAÇÕES 

 

Rodrigo Perdigão Gomes Bezerra 1 ; Julian Cardoso Eleutério 2  

Palavras-Chave – Mapas de inundação, abordagem probabilística, incertezas. 

 

INTRODUÇÃO 

 O mapeamento de inundações é uma ferramenta indispensável à gestão do risco. 

Tradicionalmente é feito de forma determinística com o intuito de se analisar impactos em cenários 

pré-definidos, comumente associados a probabilidades de ocorrência hidrológica naturais. Para 

inundações não-naturais, ou tecnológicas, geralmente a análise é puramente determinística. Incertezas 

de diversas ordens são inerentes aos fenômenos naturais e tecnológicos e, consequentemente, aos 

estudos que focam em compreendê-los. No que concerne a modelagem hidrodinâmica e o 

mapeamento de inundações, estudos recentes apontam principalmente para incertezas relacionadas à 

análise hidrológica, aos dados topobatimétricos e aos parâmetros hidrodinâmicos com ênfase no 

coeficiente de rugosidade de Manning (CANDELA et al., 2016; LIU et al., 2018; JUNG et al., 2012; 

OUBENNACEUR et al., 2018). A descrição geométrica da área de estudo, o número de dimensões 

analisadas (1D/2D), o tipo de modelo matemático (newtoniano/não-newtoniano), além de parâmetros 

da brecha e área/volume de reservatório em casos de rompimento de obras hidráulicas também 

constituem fontes de incertezas (KIM et al., 2016; TSAI et al., 2019; TSCHIEDEL et al., 2018;YU 

et al., 2015. A avaliação e quantificação dessas incertezas é fundamental para melhor compreensão 

do risco associado. 

Abordagens determinísticas tendem a representar de maneira incompleta os riscos potenciais 

dificultando uma avaliação objetiva de incertezas e de danos associados à ocorrência de inundações 

(KHERADMAND et al., 2018). O mapeamento probabilístico de inundações permite se considerar 

essas incertezas com o intuito de também atribuir ao mapeamento, probabilidades de ocorrência 

associadas às incertezas existentes (PAPAIOANNOU et al., 2017). Recentemente, uma maior 

atenção é dada a esse tipo de mapeamento, que apesar de mais rigoroso, ainda apresenta vários 

desafios práticos e científicos. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma breve revisão da 

literatura sobre aplicações recentes de mapas de inundação probabilísticos. Os procedimentos 

adotados nesse trabalho foram voltados a uma ampla revisão de aplicações de mapas probabilísticos 

de inundação em dissertações, teses e artigos nacionais e internacionais relacionados ao tema. As 

principais fontes de incerteza analisadas nesses estudos foram as incertezas referentes a parâmetros 

hidrológicos e hidrodinâmicos individualmente e mutuamente. Na breve revisão de literatura 

apresentada nesse resumo foram selecionados algumas das principais referências abordando essas 

incertezas Os trabalhos selecionados são descritos a seguir, apontando os avanços que já foram 

realizados nesses estudos, bem como as limitações e desafios que ainda precisam ser superados para 

o refinamento e eventual definição de novas abordagens metodológicas probabilísticas.  

 

PRINCIPAIS ESTUDOS SOBRE MAPEMANENTOS PROBABILÍSTICOS 

Começando pelos estudos que abordaram as incertezas hidrológicas individualmente, Candela 

et al. (2016) aplicaram o modelo hidrodinâmico MLFP-2D para analisar a incerteza associada apenas 

ao hidrograma de cheia. Os hidrogramas foram gerados por meio de análise bivariada baseada na 
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teoria de cópulas para gerar valores de vazão de pico e volume de escoamento. Os autores apontam 

que a análise conjunta dessas duas variáveis pelo método se torna importante pois o estudo analisa 

diques que estão sujeitos a falhas devido à excedência das vazões de pico e dos volumes de 

armazenamento. O estudo elaborou 300 simulações considerando diferentes tempos de retorno. 

Assim, os mapas probabilísticos foram elaborados transformando os resultados de cada simulação 

em dados binários, de células secas e células inundadas, e calculando a porcentagem de inundação 

para cada célula da área de estudo. 

Kheradmand et al. (2018) também elaboraram mapas probabilísticos abordando as incertezas 

hidrológicos individualmente. Os autores propuseram uma metodologia para geração de mapas 

probabilísticos associando uma análise estatística de vazões extremas para diferentes tempos de 

retorno (2 a 1000 anos) à aplicação do modelo HEC-RAS 1D. O estudo utiliza os resultados obtidos 

para elaborar curvas de perdas e avaliar o impacto da mudança do material que compõe as edificações 

e da altura dos diques presentes da região nas perdas associadas às inundações. 

Os estudos selecionados com análise de incertezas referentes aos parâmetros hidrodinâmicos 

tiveram ênfase no coeficiente de rugosidade de Manning. Papaioannou et al. (2017) utilizaram o 

modelo HEC-RAS 1D para elaborar mapas probabilísticos considerando incertezas relativas ao 

coeficiente de rugosidade do canal e da planície de inundação. Para sorteio dos valores da variável 

dentro das faixas selecionadas, foi utilizado o método de Monte Carlo. Os autores apresentam ainda 

resultados de coletas do material do fundo do talvegue para estimativa da distribuição do coeficiente 

de rugosidade e os resultados apontam para as distribuições Lognormal e Gamma como as que melhor 

representam as variações do parâmetro. 

Pappenberger et al. (2005) e Yu et al. (2015) também elaboraram mapas probabilísticos 

considerando incertezas referentes ao coeficiente de rugosidade com a aplicação dos modelos HEC-

RAS 1D e LISFLOOD, respectivamente. Ambos optaram por aplicar o método Generalized 

Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) para avaliação das combinações desse parâmetro. A 

aplicação do método GLUE permite abordar o conceito de equifinalidade, ao analisar se diferentes 

combinações dos parâmetros de entrada apresentam os mesmos resultados. 

Pappenberger et al. (2005) obtiveram problemas com a estabilidade do modelo em diversas 

simulações efetuadas em um dos dois corpos hídricos da área de estudo. Os autores atribuem a 

instabilidade do modelo nas simulações realizadas à escolha aleatória de valores para o coeficiente 

de rugosidade de Manning, ao número elevado de seções transversais utilizadas e a escolha do passo 

de tempo utilizado. Além disso, uma importante inovação do estudo é a elaboração de um critério de 

parada para a aplicação do método do GLUE por meio da comparação da função acumulada de 

probabilidade dos níveis de água simulados em cada seção transversal. 

Considerando simultaneamente as incertezas nos processos hidrológicos e nos parâmetros 

hidrodinâmicos, Jung et al. (2012) propuseram uma metodologia com aplicação do modelo HEC-

RAS 1D para análise de incertezas referentes à topografia, ao coeficiente de rugosidade e à vazão de 

entrada. Os autores também aplicaram o método GLUE associado ao método de Monte Carlo e 

obtiveram resultados que apontam uma maior sensibilidade do modelo às incertezas referentes aos 

dados topográficos. 

Já Beven et al. (2014) aplicaram o modelo JFLOW 2D considerando as incertezas associadas à 

capacidade do canal, ao coeficiente de rugosidade e ao tempo de retorno do evento de cheia. De forma 

aleatória, os autores tomaram diferentes combinações desses 3 parâmetros a partir de suas respectivas 

funções de distribuição de probabilidade para gerar 500 simulações do modelo. Os resultados obtidos, 

permitiram o autor estabelecer a probabilidade de a inundação exceder um determinado limite em 

cada uma das células do modelo.  

Liu et al. (2018) propuseram a elaboração de mapas probabilísticos com o uso do modelo 

LISFLOOD 1D/2D para realização de 81 simulações com variação da geometria do canal (retangular, 

parabólico ou triangular), largura do canal, coeficiente de rugosidade e vazão de entrada. O estudo 
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aborda a aplicação do método Bayesian model averaging (BMA) para combinar previsões por 

conjuntos de diferentes simulações hidráulicas e obter um modelo mais refinado. 

Oubennaceur et al. (2018) avaliaram a aplicação do método Point Estimate Method (PEM) para 

analisar as incertezas decorrentes da vazão de entrada, do coeficiente de rugosidade e dos dados 

topográficos nos níveis d’água calculados por meio do modelo bidimensional H2D2. O método PEM 

objetiva avaliar o modelo a partir de uma quantidade discreta de valores dos parâmetros de incerteza 

e combinar as incertezas das variáveis aleatórias por meio de pesos. Uma das principais vantagens do 

método é a redução da demanda computacional em relação a outros métodos como o método de 

Monte Carlo e o método first-order second-moment (FOSM).  

Tsai et al. (2019) também aplicaram o método PEM, porém analisaram as incertezas em mapas 

de inundação decorrentes de rompimento de barragens. Os autores consideraram as incertezas 

relacionadas à largura da brecha formada, à área superficial do reservatório e ao coeficiente de 

rugosidade do trecho em estudo. Inicialmente, o modelo HEC-RAS 1D foi calibrado com dados 

monitorados e, em seguida, foi aplicada uma metodologia de perturbação para analisar a sensibilidade 

do modelo às variações dos parâmetros citados.  Os resultados obtidos apontam que a largura da 

brecha foi o parâmetro que teve maior influência nos resultados de nível d’água enquanto os demais 

parâmetros demonstraram aproximadamente a mesma influência na geração do mapa de inundação.  

 Já Kim et al. (2016) aplicaram o modelo bidimensional BREZO para simular a ruptura de uma 

barragem em um evento extremo ocorrido considerando incertezas associadas aos dados de 

topobatimetria, à geometria da brecha, à precipitação e aos parâmetros de resistência. Para isso, 

inicialmente o modelo foi calibrado utilizando os dados mais precisos disponíveis e, em seguida, 

foram estabelecidos 7 cenários com variações dos parâmetros citados.  Dentre os resultados, destaca-

se a forte sensibilidade do modelo aos dados de topobatimetria. Os autores sugerem que o 

mapeamento de inundação decorrente de rompimento de barragem exige dados topográficos de 

precisão vertical mínima de 0,2 m.   

CONCLUSÕES 

O presente estudo elaborou uma revisão de trabalhos envolvendo mapas probabilísticos de 

inundações decorrentes de eventos naturais e eventos tecnológicos. De forma majoritária, essa 

abordagem utiliza o método de Monte Carlo (OUBENNACEUR et al., 2018). Apesar de apresentar 

respostas mais refinadas que auxiliam a tomada de decisão baseada nas maiores ou menores 

probabilidades de ocorrência dos eventos de inundação, métodos probabilísticos ainda apresentam 

vários desafios relacionados à maior complexidade dos modelos utilizados, à compreensão da 

distribuição de probabilidades relacionadas a diferentes parâmetros e ao aumento da demanda em 

termos de aquisição e processamento de dados. 

Apesar de possuir diversas vantagens, os resultados obtidos indicam que essa abordagem ainda 

carece de muita pesquisa e de novos estudos. Um dos grandes desafios a serem superados é 

estabelecer métodos probabilísticos que não possuam demanda computacional tão elevada a ponto de 

inviabilizar o estudo. Yu et al. (2015) alcançaram resultados promissores na aplicação do método 

GLUE-MLS-E que reduz a demanda computacional do método GLUE. O autor recomenda que sejam 

desenvolvidos estudos abordando a influência do uso de dados observados de diferentes magnitudes 

na determinação dos coeficientes de rugosidade para o método GLUE-MLS-E.  

Tal lacuna também pode ser suprida por meio de novos métodos que estão sendo estudados 

como alternativa ao tradicional método de Monte Carlo. Os estudos de Oubennaceur et al. (2018) e 

Tsai et al. (2019) apontam para a utilização dos métodos de perturbação (PEM) e apresentam 

resultados promissores. Tsai et al. (2019) recomendam que sejam realizados novos estudos com a 

inclusão da análise de incertezas decorrentes da topografia no mapa de inundação tendo em vista sua 

influência direta na determinação das direções do escoamento, das alturas do nível da água e da 

extensão da inundação. Oubennaceur et al. (2018) recomendam novos estudos que comparem 
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resultados obtidos por métodos de perturbação com resultados obtidos por métodos mais precisos tais 

como o método de Monte Carlo e o método first-order second-moment (FOSM). 

Pappenberger et al. (2005) recomendam ainda a elaboração de novos estudos para avaliar a 

influência de parâmetros da geometria e das incertezas associadas às condições de contorno nos 

resultados. Uma outra lacuna observada é a de estudos de mapas probabilísticos com aplicação de 

modelos bidimensionais visto que a grande maioria dos trabalhos levantados aplica modelos 

unidimensionais.  
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