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RESUMO – O processo de transformação da paisagem natural em paisagem urbana contribui 

sensivelmente para a potencialização de problemas ambientais nesse tipo de ambiente, a exemplo 

das modificações do regime fluvial dos recursos hídricos superficiais provocado pelas obras de 

retilinização, canalização e desvio de fluxo. Segundo o relatório das Nações Unidas sobre o 

desenvolvimento mundial da água (UNESCO, 2020), as soluções que requerem o conhecimento das 

fragilidades ambientais do meio, contribuem para o controle dos processos erosivos, inundações e 

outros efeitos adversos condicionados as mudanças climáticas e a ocupação humana desordenada 

das áreas urbanas. Desse modo, o estudo mais aprofundado sobre as características físicas do 

ambiente, assim como de toda a dinâmica geomorfológica urbana, pode entregar elementos 

essenciais para a modelagem hidrológica, sobretudo, para o planejamento do uso e ocupação das 

cidades, além de contribuir para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para o assunto. 

 

ABSTRACT– The process of transforming the natural landscape into an urban landscape 

significantly contributes to the potentialization of environmental problems in this type of 

environment, such as the changes in the fluvial regime of surface water resources caused by 

straightening, channeling and flow diversion works. According to the United Nations report on the 

world development of water (UNESCO, 2020), solutions that require knowledge of the 

environmental weaknesses of the environment, contribute to the control of erosion processes, floods 

and other adverse effects conditioned by climate change and occupation. disordered human life in 

urban areas. In this way, a more in-depth study of the physical characteristics of the environment, as 

well as the entire urban geomorphological dynamics, can deliver essential elements for hydrological 

modeling, especially for planning the use and occupation of cities, in addition to contributing to the 

improvement public policies on the subject. 

 

Palavras-Chave – Geomorfologia Urbana; Modelagem Hidrológica. 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme McDonnell (2003), uma das questões fundamentais da ciência hidrológica, reside 

na investigação do destino da água após a chuva e nessa perspectiva, se destaca o modelo 

hidrológico como um método que reflete o conhecimento e a compreensão do modelador sobre os 

processos de chuva-vazão (GAO et al., 2018) restando à Hidrologia, por sua vez, a investigação dos 
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fenômenos que determinam a distribuição espaço-temporal da água em nosso planeta, sob os 

atributos de quantidade, qualidade e interação com os seres vivos, especialmente, os humanos 

(NAGHETTINI & PINTO, 2007). 

Segundo Veneziani (2014), a geomorfologia tem na espacialização das unidades 

morfológicas antropogênicas, seu principal potencial aplicado à sintetização da evolução 

hidromorfológica das bacias hidrográficas, utilizando-se da sequência histórica de mudanças 

antrópicas ocorridas ao longo do tempo. A cartografia de unidades antropogênicas complexas, de 

planície e de vertente, e os resultados relativos aos mapas de vulnerabilidade à inundação e geração 

de escoamento superficial concentrado, para subsidiar análises de susceptibilidades, sobretudo a 

gestão e o ordenamento territorial, são produtos que demonstram esse potencial. A modelagem de 

sistemas ambientais em geomorfologia remonta a década de 1970 (BAKER, 2020), notadamente, 

no âmbito dos sistemas de vertente, com as simulações de escorregamentos, mas também quanto às 

estimativas de perda de material, erosão e fragilidade do meio (VENEZIANI, 2014). 

Em sua tese, Veneziani (2014) constata que a ciência Geomorfológica e a Hidrologia podem 

compartilhar importantes procedimentos, com a Geomorfologia oferecendo a apropriação do 

arcabouço teórico-metodológico da análise morfológica e morfométrica à dinâmica do escoamento 

superficial, assim como as técnicas de mapeamento de morfologias originais, antropogênicas e 

unidades morfológicas complexas para a calibração de parâmetros e coeficientes de deflúvio que 

controlam os escoamentos urbanos e os picos de vazão, além dos procedimentos teórico-

metodológicos da cartografia de morfologias (originais e antropogênicas) em escala de detalhe, 

voltados à identificação de paleofluxos e tendências hidrodinâmicas, aplicados ao planejamento da 

ocupação do meio urbano.  

Por outro lado, dentre as principais proposições da ciência hidrológica à geomorfológica 

figuram a utilização de parâmetros hidrológicos determinísticos calibrados destinados à 

caracterização e quantificação das tendências hidromorfológicas pré e pós-alterações antrópicas. 

Atribui-se ainda, os desdobramentos do raciocínio probabilístico e a utilização de técnicas 

estatísticas no incremento da precisão e acurácia temporal de fenômenos hidromorfológicos 

relacionados às morfologias originais e, posteriormente, às morfologias antropogênicas e, a 

utilização de parâmetros de hidráulico-geométricos na reconstituição de paleofluxos.  
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PRESSUPOSTOS DA MODELAGEM HIDROLÓGICA 

Em linhas gerais, a história da modelagem hidrológica pode ser dividida em dois momentos 

distintos: a pré-revolução digital (antes de 1960) e a pós-revolução digital (Figura 1). Notadamente, 

o amadurecimento espistemológico da Hidrologia é marcado pelo contexto do desenvolvimento das 

técnicas de coleta e tratamento de dados, a interdisciplinaridade, o rompimento da barreira da 

modelagem analógica para a digital e a incorporação de ferramentas computacionais de análise 

(SINGH, 2018). 

Figura 1 – Fluxograma evolutivo da modelagem hidrológica. 

Fonte: Adaptado de Singh (2018). Organização: Os autores (2022). 
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Os modelos hidrológicos desenvolveram-se ao longo da história, especialmente, pela 

necessidade de erudição do comportamento das variáveis que compõe os processos físicos do ciclo 

hidrológico (SANTOS, 2009). No entanto, Veneziani (2014) salienta que, os padrões não 

acompanharam o mesmo ritmo da modelagem dos sistemas ambientais em geomorfologia, 

afastando-se desta área, e mesmo da geomorfologia fluvial, passando a ser, quase que 

exclusivamente, uma atribuição dos engenheiros hidráulicos, os quais, em muitos aspectos, 

desconsideraram as contribuições potenciais dos estudos hidromorfológicos anteriores. 

Naghettini & Pinto (2007) afirmam que, a intensidade de ocorrência dos fenômenos 

hidrológicos é cercada por enorme variabilidade temporal e espacial, e pela influência das escalas 

regionais e locais, além dos aspectos geofísicos atmosféricos e de superfície, a exemplo das 

variações climáticas e geomorfológicas atuantes. 

Huang et al., (2008), realizou uma análise comparativa entre cenários pré e pós-urbanização, 

em uma bacia hidrográfica que circunda a cidade de Taipei no norte de Taiwan utilizando um 

modelo hidrológico com amostras de médias de chuva-vazão, para calibrar os parâmetros aplicáveis 

e determinar o potencial de contribuição para o escoamento superficial de superfícies urbanas 

impermeáveis. A modelagem possibilitou a constatação do aumento temporal das vazões de pico 

para os Hidrogramas Unitários simulados, atribuído à impermeabilização das áreas urbanas. A 

calibração adequada do modelo utilizado é fator preponderante para a representação satisfatória das 

condições hidrológicas e geomorfológicas de processos urbanos complexos (BEM, 2016). 

Sobre a aplicação da modelagem, Kobiyama et al., (2006) argumenta que os fenômenos 

naturais, em sua maioria, são de grande complexidade, e que essa condição dificulta a medição e a 

análise das variáveis. A modelagem hidrológica é uma alternativa largamente utilizada para superar 

esses obstáculos, pois permite a simulação e o diagnóstico dos eventos bem como, de seus 

mecanismos, o que contribui sobremaneira para a formulação de medidas de prevenção de riscos. 

Historicamente, os modelos hidrológicos e hidrodinâmicos têm sido desenvolvidos, seguindo 

a necessidade de se entender melhor o comportamento desses fenômenos, possibilitando assim, 

tarefas de análise quantitativa e qualitativa dos processos físicos do ciclo hidrológico, tais como, a 

precipitação, evaporação, interceptação, infiltração, escoamento superficial e subterrâneo e a 

produção de sedimentos (SANTOS, 2009). 
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De acordo com Teng et al., (2017), as abordagens acadêmicas sobre a modelagem hidrológica 

nas última décadas, tem concentrado a discussão sobre os modelos empíricos apoiados em 

medições, pesquisas e técnicas de sensoriamento remoto, além dos modelos estatísticos que buscam 

respostas no tratamento de dados (SCHUMANN et al., 2009; SMITH, 1997) e também, nos 

modelos hidrodinâmicos que incluem as metodologias 1D (BRUNNER, 2016), 2D (MOULINEC et 

al., 2011) e 3D para simular o movimento da água e resolver equações físicas ligadas ao movimento 

dos fluidos. Os modelos numéricos de maior robustez são mais empregados para simular enchentes 

e inundações devido à variação rápida do fluxo, rompimento de barragens, diques e tsunamis 

(PRAKASH; ROTHAUGE & CLEARY, 2014; VACONDIO et al., 2012). 

A implantação das cidades e a instalação de dispositivos de drenagem implicam na drástica 

alteração dos padrões naturais do fluxo pluvial superficial. Em face deste cenário, a modelagem 

hidrológica-hidrodinâmica tem se destacado, por exemplo, como ferramenta para avaliação e 

identificação de áreas de risco e apoio ao planejamento de ações da Defesa Civil (ZOPPOU, 2001; 

KOBIYAMA et al., 2006). 

A revolução digital pós 1960 permitiu sensíveis avanços no processo de modelagem, 

incluindo neste os métodos de hidrologia, aplicações 1D/2D da hidrodinâmica e mais recentemente, 

o incremento de ferramentas SIG para operação gerencial de grandes bancos de dados, tratamento 

da informação e mapeamento (ZOPPOU, 2001; FERNÁNDEZ & LUTZ, 2010; BIRGANI & 

AZDANDOOST, 2018).  

Os modelos tradicionais de simulação pluvial, a exemplo do Storm Water Management Model 

– SWMM (Modelo de Gestão de Drenagem Urbana – SWMM), da U.S. Environmental Protection 

Agency (U.S. EPA, 2010), são empregados normalmente na simulação computacional de chuva-

vazão e da propagação do escoamento superficial, utilizando métodos hidrológicos ou 1D de 

modelagem hidráulica. Uma das incertezas desse tipo de método é que a água de superfície 

apresenta dificuldades quanto a identificação segura de sua localização e extensão, haja vista a 

aleatoriedade que envolve os processos de escoamento superficial difuso (FU et al., 2018; YANG et 

al., 2020). 

Atualmente, observa-se a disponibilidade de inúmeros modelos desenvolvidos por instituições 

acadêmicas, autoridades regulatórias, departamentos de governo e consultores de engenharia, 
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capazes de simular a qualidade e a quantidade de água em ambiente urbano. Sob esse aspecto, 

Zoppou (2001) estudou as características de doze modelos, considerando a funcionalidade, 

acessibilidade, quantidade e qualidade e, limitações de escala temporal e espacial (Tabela 1).  

Tabela 1 - Funcionalidade e acessibilidade de modelos representativos de águas pluviais. 

Software/Modelo 

Funcionalidade Acessibilidade 

Planejamento Operacional Projeto Domínio Público Comercial 

Modelos urbanos      

DR3M-QUAL ✓   ✓  ✓   

HSPF 

 
✓   ✓  ✓   

MIKE-SWMM 

 
✓  ✓  ✓   ✓  

QQS 

 
✓   ✓  Desconhecido  

STORM 

 
✓    ✓   

SWMM 

 
✓   ✓  ✓   

SWWM-Level 1 

 
✓    ✓   

Wallingford Model 
 

✓  ✓  ✓   ✓  

Modelos não-urbanos      

BRASS 

 
 ✓  ✓  Desconhecido  

HEC-5Q 

 
✓  ✓   ✓   

QUAL2E-UNCAS 

 
✓    ✓   

WQRRS 

 
✓   ✓  ✓   

Fonte: Adaptado de Zoppou (2001). Organização: Os autores (2022). 

 

Importante observar que as diversas aplicações dos modelos hidrológico-hidráulicos 

refletiram ao longo do tempo, notadamente após 1960, no desenvolvimento de uma gama 

significativa de abordagens e sistemas direcionados à simulação do comportamento chuva-vazão, 

além daqueles já pontuados por Zoppou (2001), a exemplo do Personal Computer Storm Water 

Management Model (PCSWMM), desenvolvido a partir de 1984 pela Computational Hydraulics 

International (CHI), no Canadá, com o principal objetivo de agregar à sua interface, um SIG 

autônomo que favorecesse a modelagem mista integrada (1D/2D) e “Quasi-2D”, e que desde então, 

fornece um conjunto abrangente de ferramentas de produtividade que aprimoram e ampliam o 

ambiente de modelagem SWMM. 

Lappicy, et al., (2020) no trabalho desenvolvido nas Unidades Hidrográficas (UH) do Lago 

Paranoá e Riacho Fundo, no Distrito Federal (DF), Brasil, descreveram o uso do PCSWMM para 

importação de bases e dados do sistema de drenagem de uma bacia urbana com menos de 9 km² e a 

criação de um arranjo hipotético a partir destes. Além das informações de entrada, foram definidos 

dois padrões de precipitação e, posteriormente, investigou-se a produção do escoamento superficial 
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pelo método do Soil Conservation Service - SCS-USDA, também conhecido como Método do 

Número da Curva - CN (PRUSKI, 2014). O CN foi definido a partir da investigação e 

conhecimento do meio físico urbano, bem como a definição das classes de uso e ocupação da terra 

previamente determinadas. Os resultados comprovaram a importância dessa ferramenta de 

modelagem concluindo que a rede de drenagem proposta apresentava condições favoráveis de 

amortecimento dos fluxos hipotéticos, tanto para a chuva de projeto quanto para a situação crítica. 

Segundo Alves et al., (2018), novas abordagens na gestão de riscos de inundação estão sendo 

incorporadas a infraestrutura construída, contribuindo para a melhora da resiliência dos 

ecossistemas e a restauração do ciclo da água, a exemplo das biorretenções (YOUNG et al., 2011). 

Se de um lado encontramos com muito mais frequência a infraestrutura cinza característica de 

materiais de construção manufaturados, do outro ganha destaque na atualidade a infraestrutura 

verde, termo encontrado na literatura para se referir as melhores práticas de gerenciamento, os 

empreendimentos de baixo impacto (LID - Low Impact Development), os sistemas de drenagem 

sustentável (SuDS - Sustainable Urban Drainage Systems) e o desenho urbano sensível à água 

(WSUD - Water sensitive urban design) (FLETCHER et al., 2015; RUANGPAN et al., 2020). 

Há de se destacar ainda, na mesma esteira das novas abordagens, a concepção de “Cidade 

Esponja” que propõe a mudança de paradigma dos projetos ortodoxos de drenagem e a gestão das 

águas pluviais com foco na retenção e no uso sustentável integrado ao planejamento e 

desenvolvimento urbano, considerando a abordagem holística da cidade (JIANG et al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os desafios que envolvem o estudo da dinâmica hidrológica urbana, destacam-se a 

escolha apropriada das escalas espacial e temporal, necessárias à abordagem dos processos, a 

identificação e a quantificação das fontes geradoras de fluxo e a definição do modelo mais 

adequado ao tratamento e gerenciamento dos dados, especialmente nas áreas densamente 

urbanizadas, onde o ajuste entre os modelos conceituais e empíricos requerem maior conhecimento 

das ferramentas metodológicas e tecnológicas, sobretudo a calibração adequada dos parâmetros da 

modelagem em relação aos dados observados. Nesse sentido, a qualidade da estimativa das 

variáveis influi significativamente para esse quadro desafiador, por requerer a consistência das 

informações, a qualidade amostral e o conhecimento do meio físico.  
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Sob esse olhar, a Geomorfologia Urbana se sobressai como uma lente interdisciplinar que 

possibilita o entendimento dos impactos positivos e negativos; diretos e indiretos das intervenções 

humanas (obras, edificações e infraestrutura) sobre o relevo, sobretudo na interpretação dos 

processos antrópicos que governam a morfologia da cidade. 

As técnicas e métodos disponibilizados pela Geomorfologia podem contribuir sobremaneira 

para um maior aprofundamento dos estudos das características físicas do ambiente, e de toda a 

dinâmica geomorfológica urbana, entregando elementos essenciais à modelagem hidrológica bem 

como, ao planejamento do uso e ocupação das cidades, além de contribuir salutarmente para o 

aprimoramento das políticas públicas. 
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