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RESUMO – Modelos hidrodinâmicos numéricos são representações matemáticas simplificadas 

da realidade, contudo quando devidamente utilizados podem gerar resultados precisos. Sendo assim, 

esse artigo apresenta os princípios regentes envolvidos, as premissas consideradas, a classificação de 

modelos de propagação de onda de cheias e critérios de aplicação. Também apresenta-se brevemente 

alguns dos principais métodos numéricos utilizados em softwares comerciais, critérios para escolha 

do tamanho da malha, bem como comentários sobre dados de entrada necessários e calibração de 

modelos 1D e 2D. Essas informações visam facilitar tanto a montagem quanto a interpretação dos 

resultados obtidos nos modelos numéricos, tornado o trabalho mais efetivo e confiável. 

ABSTRACT– Hydrodynamic models are simplified mathematical representations of the real 

world, however, when properly applied, they can provide accurate results. Thus, this paper presents 

the governing equations, the main assumptions, the classification of the flood wave model 

propagations and some criteria for application. In addition, some of the main numerical methods 

found in commercial software are briefly presented, a criterion to define the mesh size, required dada 

e calibration of 1D and 2D models are presented as well. The provided information has the goal to 

ease the built and interpretation of the results, making the final work more effective and reliable.  
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INTRODUÇÃO 

Modelos matemáticos podem ser definidos como formulações ou equações que descrevem as 

características essenciais de um processo físico. Dessa maneira, todo o tipo de modelagem 

hidrodinâmica, seja numérica ou física, é uma representação simplificada do mundo real, contudo, 

quando devidamente aplicada, pode providenciar soluções adequadas com uma precisão aceitável  

(Brunner, Savant, e Heath 2020).  

A obtenção de resultados confiáveis está condicionada ao conhecimento das premissas teóricas 

envolvidas bem como das limitações dos modelos.  Em vista disso, o presente artigo tem por objetivo 

apresentar algumas das principais considerações teóricas envolvidas no desenvolvimento dos 

modelos numéricos hidrodinâmicos, uma breve descrição dos métodos numéricos mais comumente 

utilizados em softwares comerciais e por fim algumas considerações gerais sobre a elaboração de 

modelos 1D e 2 D.  

 

PRINCÍPIOS REGENTES 

Os princípios de conservação de massa (ou da continuidade) e da quantidade de movimento em 

um corpo d’água definem as equações governantes nas simulações hidrodinâmicas. As hipóteses 

assumidas na derivação dessas equações são (Palu e Julien 2020; Brunner, Savant, e Heath 2020): (1) 

a distribuição das pressões é hidrostática; (2) o fluido é homogêneo e incompressível; (3) a 

declividade do fundo do canal é pequena (inferior a 10%); (4) os efeitos de resistência do fluxo são 

representados de maneira aproximada por equações de resistência utilizadas em escoamentos 

permanentes (como Manning por exemplo) e (5) a aproximação de Boussinesq é válida (ignora 

esforços causados por diferenças na densidade da água). 

 

SIMULAÇÕES UNIDIMENSIONAIS (1D) 

A derivação das equações da continuidade e da quantidade de movimento em sua forma 

unidimensional, comumente chamadas de equações de Saint Venant, assume que as forças em um 

corpo d’água são predominantes em uma direção 𝑥 ao longo do eixo central do canal. Essa premissa 

considera que as forças verticais e laterais são pequenas quando comparadas com os esforços na 

direção 𝑥 (Brunner, Savant, e Heath 2020).  
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Desta forma, as equações da continuidade de quantidade de movimento podem ser escritas em função 

da distância 𝑥 e do tempo 𝑡 respectivamente, conforme apresentado a seguir: 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 0 

(1) 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑄2

𝐴
) + 𝑔𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴(𝑆𝑓 − 𝑆𝑜) = 0 (2) 

Onde 𝑄 é a vazão [m³/s], 𝐴 é a área da seção transversal [m²], ℎ  é a profundidade do fluxo [m], 𝑆𝑜 é 

a declividade do fundo do canal [m/m], 𝑆𝑓  é a declividade da linha de energia [m/m] e 𝑔 é a aceleração 

da gravidade[m/s²]. Essas equações negligenciam contribuições como fluxo lateral, tensão tangencial 

devido ao vento e perdas localizadas devido às expansões ou contrações bruscas.  Os termos da 

Equação (2)  descrevem os processos físicos envolvidos no princípio da quantidade de movimento, 

assim, a aceleração local 
𝜕𝑄

𝜕𝑡
 descreve a variação da quantidade de movimento ao longo do tempo, o 

termo referente a aceleração convectiva 
𝜕

𝜕𝑥
(

𝑄2

𝐴
) representa a variação da quantidade de movimento 

devido as alterações da velocidade ao longo do canal, o termo referente ao gradiente de pressão 𝑔𝐴
𝜕ℎ

𝜕𝑥
 

é proporcional às alterações da profundidade do fluxo ao longo do canal, os termos referentes à força 

gravitacional 𝑔𝐴𝑆𝑜 e a força de atrito 𝑔𝐴𝑆𝑓 são proporcionais à declividade do fundo do canal 𝑆𝑜 e 

da declividade da linha de energia 𝑆𝑓 , respectivamente (Palu e Julien 2020). 

 

SIMULAÇÕES BIDIMENSIONAIS (2D) 

Para o caso da derivação das equações da continuidade e da quantidade de movimento no 

formato bidimensional (chamadas de equações de águas rasas), as forças em um corpo d’água são 

predominantes em uma direção 𝑥 ao longo do eixo central de um canal e 𝑦, lateralmente ao longo do 

canal ou nas margens. Essas equações consideram uma profundidade média e assumem  que os 

esforços verticais são pequenos quando comparados com os esforços nas direções 𝑥 e 𝑦 (Brunner, 

Savant, e Heath 2020). As equações da continuidade e da quantidade de movimento no formato 

bidimensional são apresentadas a seguir: 
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𝜕𝐻

𝜕𝑡
+

𝜕(ℎ𝑣𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑣𝑦)

𝜕𝑦
− 𝑞 = 0 (3) 

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑥
+ 𝜐𝑡 (

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑦2
) − 𝑐𝑓𝑣𝑥 + 𝑓𝑣𝑦 = 0 (4) 

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝐻

𝜕𝑦
+ 𝜐𝑡 (

𝜕2𝑣𝑦

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣𝑦

𝜕𝑦2
) − 𝑐𝑓𝑣𝑦 + 𝑓𝑣𝑥 = 0 (5) 

Onde 𝐻 é a elevação do nível de água [m] (profundidade mais elevação do fundo), 𝑞 é a vazão lateral 

por unidade de área (fonte ou sumidouro) [m/s], 𝑣𝑥  é a velocidade na direção 𝑥 [m/s],  𝑣𝑦  é a 

velocidade na direção 𝑦 [m/s], 𝜐𝑡  é o coeficiente de viscosidade de torvelinho (eddy viscosity) [m²/s], 

𝑐𝑓  é o coeficiente de atrito do fundo [s-1], dado por: 𝑐𝑓 = 𝑔√𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 (𝐶𝑧
2𝐻)⁄  onde 𝐶𝑧  é o 

coeficiente de Chezy, e 𝑓 é o parâmetro de Coriolis[s-1]. Outros termos podem ser adicionados para 

representar demais forças atuantes em casos específicos, como é o caso de simulações de escoamentos 

hiperconcentrados (fluxo de detritos após a ruptura de uma barragem de rejeitos por exemplo). 

Métodos numéricos são geralmente utilizados para a resolução das derivadas parciais apresentadas 

nas equações (1) a (5). 

 

CLASSIFICAÇÃO DE MODELOS DE PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE CHEIA 

Para fins de classificação dos modelos de propagação de ondas de cheia a aplicação da 

quantidade de movimento em seu formato unidimensional, para um canal de grande largura, resulta 

na equação da quantidade de movimento simplificada (Julien 2018; Palu e Julien 2020): 

𝑆𝑓 ≅ 𝑆𝑜 −
𝜕ℎ

𝜕𝑥
−

𝑣

𝑔

𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

1

𝑔

𝜕𝑣

𝜕𝑡
 (6) 

(I)    (II)    (III)     (IV)       (V)  

 

 

 

 

A Equação (6) é comumente utilizada para classificar diferentes modelos de propagação de 

ondas de cheias. O modelo mais simples é o modelo cinemático (𝑆𝑓 = 𝑆𝑜), onde o hidrograma é 

simplesmente transladado para jusante sem atenuação do pico.  

Difusiva 

Dinâmica 

Cinemática 
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A onda dinâmica por sua vez é adequada para a modelagem de escoamentos onde todos os 

termos de aceleração [termos IV e V da Equação (6)] são relativamente grandes quando comparados 

com a declividade do fundo do canal. Esse modelo é prioritário na simulação do trânsito de cheias 

em canais de declividade fraca e no caso de hidrogramas abruptos, como é o caso de ondas 

provenientes de rupturas de barragem (USDA 2014). Para escoamentos referentes às cheias naturais 

em rios sob o regime subcrítico, a propagação de ondas de cheias pode ser realizada utilizando o 

modelo de onda difusiva. Esse último modelo negligencia os termos de aceleração, podendo ser 

escrito como: 

𝑆𝑓 ≅ 𝑆𝑜 −
𝜕ℎ

𝜕𝑥
 (7) 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à equação no formato bidimensional, excluindo-se os termos 

de aceleração (variação da velocidade no espaço e no tempo). Um critério para utilização do modelo 

do tipo onda difusiva é apresentado por Ponce (2014): 

𝑃 = 𝑇𝑟𝑆𝑜 (
𝑔

ℎ𝑜
)

0.5

 (8) 

Onde 𝑃 é o parâmetro para escolha do modelo de propagação de onda de cheia,  𝑇𝑟 é o tempo de 

ascensão do hidrograma até o pico [s] e ℎ𝑜 é a profundidade média do escoamento [m]. O autor sugere 

a utilização do modelo da onda difusiva quando  𝑃 ≥ 15. 

 

MÉTODOS NUMÉRICOS 

Modelos numéricos são utilizados para reformular problemas matemáticos de tal maneira a 

possibilitar a resolução utilizando apenas operações aritméticas. Alguns dos principais métodos 

numéricos utilizados em modelos hidrodinâmicos são o método das diferenças finitas e o método dos 

volumes finitos, conforme descrição sucinta apresentada a seguir. 

 

MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS 

O método das diferenças finitas é comumente utilizado como uma aproximação das derivadas 

de funções explícitas e pode ser facilmente derivado da expansão da série de Taylor (Moin 2010).  
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Devido à simplicidade esse método é muito difundido na solução de problemas em canais 

(Szymkiewicz 2010).  A aproximação para uma derivada da função 𝑓(𝑥) em um ponto 𝑥𝑗 pode ser 

escrita como: 

𝑓(𝑥𝑗+1) = 𝑓(𝑥𝑗) + (𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗)𝑓′(𝑥𝑗) +
(𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗)

2

2
𝑓′′(𝑥𝑗) + ⋯ (9) 

Rearranjando os termos tem-se: 

𝑓′(𝑥𝑗) =
𝑓(𝑥𝑗+1) − 𝑓(𝑥𝑗)

Δ𝑥𝑗
−

Δ𝑥𝑗

2
𝑓′′(𝑥𝑗) + ⋯ (10) 

Onde Δ𝑥𝑗 = 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗 é o tamanho da malha. O primeiro termo no lado direito da Equação (10) é a 

aproximação da derivada da função 𝑓(𝑥𝑗) por diferenças finitas e o próximo termo a direita é o erro.  

Apesar da simplicidade do método cuidados devem ser tomados na utilização de modelos numéricos 

baseados nessa abordagem, pois a maneira como a função é discretizadas pode resultar em maior ou 

menor precisão (ordem dos erros relacionada com o tamanho da malha) bem como resultar em difusão 

numérica (atenuação artificial de hidrogramas) ou em erros de fase (atraso na propagação).  Também 

é possível a ocorrência de instabilização numérica, erro comumente associado ao tamanho da malha. 

 

MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS 

O método dos volumes finitos consiste essencialmente em dividir o domínio em volumes de 

controle discretos. Os contornos ou faces dos volumes de controle são posicionados em uma distância 

média entre os nós adjacentes da malha, desta maneira cada nó é rodeado por um volume de controle 

ou célula. O principal passo na aplicação do método dos volumes finitos é a integração das equações 

governantes sobre o volume de controle de maneira a gerar um equação discretizada ao redor dos 

pontos nodais (Versteeg e Malalasekera 2007). A derivação desse método é baseada em princípios 

físicos, o que é uma vantagem sobre o método das diferenças finitas, que é puramente numérico.  

 

SOFTWARES COMERCIAIS 1D e 2D 

Exemplos de softwares comerciais 1D baseado em diferenças finitas são o HEC-RAS (USACE 

2022), SRH-1D (USBR 2018), FLDWAVE (Sylvestre, Fread, e Lewis 2010) e MIKE 11(DHI 2017). 
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Cabe o comentário que a partir da versão 6.0 o HECRAS também possibilita simulações 1D baseadas 

no método dos volumes finitos. Quanto aos modelos 2D os softwares comerciais baseados em 

volumes finitos são o HEC-RAS (USACE 2022), RiverFlow2D (Hydronia 2020), TUFLOW 

(TUFLOW 2020) e SRH-2D (USBR 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MODELOS NUMÉRICOS HIDRODINÂMICOS 

Para os modelos unidimensionais os dados topográficos necessários são apenas seções 

transversais do leito do rio e das margens. Contudo, as seções devem ser levantadas em locais que 

definam bem o terreno, bem como as perdas de carga tanto contínuas quanto localizadas. Também 

devem ser locadas de maneira a captar diferenças de declividade do rio, estruturas hidráulicas de 

controle, mudanças de rugosidade, junções e separações do fluxo bem como locais onde há alteração 

do fluxo (Brunner, Savant, e Heath 2020). Uma vez que as seções tenham sido obtidas, outras seções 

podem ser interpoladas para redução do ∆𝑥 (tamanho da malha) no modelo numérico. Uma estimativa 

inicial do espaçamento pode ser obtida pela seguinte expressão (USACE 2022): 

∆𝑥 ≤
0,15𝐻𝑜

𝑆𝑜
 (11) 

Onde ∆𝑥 é a distância entre as seções em metros e 𝐻𝑜 é a profundidade média da calha principal.  O 

cálculo do passo de tempo ∆𝑡 pode ser inicialmente estimado por (USACE 2022): 

∆𝑡 ≤
𝑇𝑟

20
 (12) 

Para os modelos bidimensionais são necessários dados topográficos do tipo MDT (modelo 

digital do terreno) que englobem todo o domínio da simulação, incluindo a batimetria do canal 

principal. Além disso, esse tipo de modelagem é definido pelo tamanho das células, que podem ser 

mais grosseiras ou refinadas em áreas apropriadas para representação do terreno. Em geral células  

menores são necessárias onde há mudança significativa do terreno e onde possam ocorrer alterações 

nos níveis de água e velocidades. Uma prática comum é o refinamento do tamanho das células dentro 

da calha principal e em pontos particulares do terreno que possam afetar o fluxo.  
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Também, recomenda-se o alinhamento das células com o fluxo e com pontos importantes do terreno 

como rodovias, diques ou outras barreiras artificias ou naturais do terreno, o que pode melhorar a 

precisão e reduzir difusões numéricas (Brunner, Savant, e Heath 2020). Quanto à escolha do passo 

de tempo passo de tempo ∆𝑡 um indicador da precisão e estabilidade numérica comumente utilizado 

é o número de Courant 𝐶𝑜 (também chamado de Courant-Friendrich-Lewy), conforme a relação 

geralmente dada por: 

𝐶𝑜 = 𝐶𝑒

∆𝑡

∆𝑥
≤ 1 (13) 

O passo de tempo pode então ser calculado como: 

∆𝑡 ≤
∆𝑥

𝐶𝑒
 (14) 

Onde ∆𝑥 é a distância média entre as seções transversais (1D) ou o tamanho das células (2D) e 𝐶𝑒  é 

a celeridade ou velocidade de propagação da onda de cheia (m/s).  Em alguns casos o valor de ∆𝑡 é 

automaticamente calculado pelo software, levando-se em conta a condição  𝐶𝑜 = 1 (ou outro valor 

indicado pelo software), conforme explicitado pela equação (14). Em outras situações o valor de ∆𝑡 

pode ser definido pelo próprio usuário. Contudo, recomenda-se testar diferentes dimensões da malha 

para verificação da consistência dos resultados. Outro tema relevante, independente da dimensão do 

modelo numérico, é a calibragem, pois sem a qual não há possibilidade de validação. A calibragem 

baseia-se essencialmente na verificação de níveis de água com o protótipo. Para isso dados 

observados precisos de níveis e vazões são necessários. Entretanto, não é rara a utilização de modelos 

em regiões desprovidas de qualquer informação hidráulica ou hidrológica. Para esses casos a prática 

é a utilização de coeficientes de rugosidade da literatura que, juntamente com análises de 

sensibilidade, podem auxiliar na para mitigação dos erros e incertezas. 

DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DE DIFERENTES MODELOS 

A escolha do modelo numérico está condicionada ao propósito do estudo, experiência, conhecimentos 

e habilidade do modelador, todavia, essa escolha deve estar alinhada como os dados disponíveis, 

precisão requerida, cronograma de entrega, bem como recursos computacionais e financeiros.   
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Por exemplo, um estudo de ruptura de barragens pode ser realizado em modelos 1D, 2D ou 3D, mas 

as demandas e recursos do projeto direcionarão a uma alternativa que atenda ao escopo juntamente 

com o cronograma do projeto. A Tabela 1 adaptada de Bruner et al (2020) apresenta sugestões de 

utilização dos modelos conforme o propósito. 

Tabela 1 – Sugestão de utilização de modelos numéricos em diferentes aplicações  

Aplicação Propósito 1D 2D 

Sistema Fluvial Extensão de alagamento ✓ ✓(EAR2, EOD) 

Sistema Fluvial Velocidades ✓ ✓(EAR2) 

Sistema Fluvial (com curvas) Extensão de alagamento ✓ ✓(EAR2, EOD) 

Escoamento supercrítico Extensão de alagamento ✓ ✓(EAR2) 

Escoamento supercrítico (com curvas) Extensão de alagamento/ Velocidades  ✓(EAR2) 

Ruptura de Barragem Extensão de alagamento ✓ ✓(EAR2) 

Sistema fluvial com estruturas  Extensão de alagamento ✓ ✓(EAR2) 

Vertedores e comportas* Níveis de água/velocidades  ✓(EAR2) 
Nota: EAR2 = equação de águas rasas 2D, EOD = equação da onda difusiva. * modelos físicos são recomendados 

 

Cabe o comentário que a obtenção de velocidades detalhadas em qualquer sistema só é possível 

através da utilização de modelos 2D ou 3D.  Para o caso de estruturas como vertedores, recomenda-

se iniciar o dimensionamento por métodos analíticas e critérios consagradas na literatura, contudo, o 

projeto executivo em geral requerer a utilização de modelos tridimensionais e/ou modelos físicos. 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo apresentou sucintamente os princípios regentes modelos hidrodinâmicos 

(conservação de massa e da quantidade de movimento), a classificação de modelos de propagação de 

ondas de cheia (cinemático, difusivo e dinâmico), uma breve descrição dos principais métodos 

numéricos utilizados (método das diferenças finitas e método dos volumes finitos) bem como alguns 

critérios para a determinação da malha em modelos 1D e 2D (ex: número de Courant). Por fim 

algumas sugestões para aplicação dos modelos 1D e 2D é apresentada em função do propósito do 

estudo.  

As considerações aqui apresentadas tiveram por finalidade auxiliar aos modeladores quanto aos 

aspectos teóricos e práticos envolvidos na utilização de modelos numéricos hidrodinâmicos. A 

interface amigável de diversos softwares comerciais conduz a uma rápida aprendizagem quanto à 

utilização do software, contudo, resultados confiáveis são esperados de modeladores que além das 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

10 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 

habilidades computacionais possuam conhecimento dos aspectos teóricos implícitos nos modelos 

numéricos hidrodinâmicos, além de suas aplicabilidades e limitações.  
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