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1 Introdução
1.1 Contexto
Um modelo Matemático é a descrição de um sistema real por equações matemáticas
teóricas e/ou empíricas, geralmente com o intuito de fazer previsões de eventos que
possam ocorrer nesse sistema. O Modelo Hidrodinâmico é um modelo que tem como
objetivo prever o movimento das águas em um sistema de escoamento (ROSMAN, 2001).
Todo modelo é uma representação simplificada da realidade. Mesmo os modelos mais
complexos assumem hipóteses de trabalho simplificadoras, para aproximação dos
fenômenos físicos. A necessidade de soluções numéricas introduz outras simplificações.
Assim, a incerteza é inerente a qualquer processo de modelagem, podendo ter várias
fontes da formulação do modelo até os levantamentos de dados para a calibração, o que
torna necessário compreender as suas fontes e impactos sobre as previsões do modelo
(DELETIC et al., 2012).
Nesse contexto, é importante destacar que a construção de um determinado modelo
matemático tem seu processo condicionado pelas necessidades do problema em estudo,
o que vai direcionar a escolha de hipóteses aceitáveis, dentro de certa faixa de validade,
que, por sua vez, limita a própria aplicação do modelo.
Como o uso de modelos computacionais como uma ferramenta de projetos de drenagem
urbana se consolidou nos últimos anos é importante analisar as limitações desses modelos
e suas implicações na concepção e no dimensionamento dos projetos de drenagem. No
passado, o principal papel da drenagem era “secar” áreas alagadas, sempre buscando
acelerar o escoamento das águas nos rios e canais de drenagem. Esse paradigma era
perfeitamente representado com modelos 1D e gerava rios retificados e, algumas vezes,
correndo dentro de diques. O uso de modelos 1D é ainda hoje bastante difundido e
apresenta facilidade na representação e solução do sistema resultante. Em vales
encaixados ou em redes de drenagem ramificadas, não associados a grandes planícies
alagáveis ou a extravasamentos, esta representação unidimensional pode ser muito útil e
fidedigna. Os modelos HEC-RAS, para simulação de rios (PARSA et al., 2013), e o
SWMM, próprio para redes de drenagem urbana (OUYANG et al., 2012), são exemplos
de modelos unidimensionais amplamente difundidos. Com o surgimento de um novo
1

paradigma que busca conceber o funcionamento dos rios como algo integrado ao uso dos
solos ao seu redor, extrapolando assim os antigos paradigmas de secar áreas alagadas e
acelerar o escoamento, passou a ser necessário conceber o funcionamento e, portanto,
modelar as planícies de inundação dos rios. Assim, poder representar as planícies de
inundação atribui aos modelos 2D, 1D/2D e Quasi-2D um papel importante como
ferramentas que viabilizam uma visão mais sistêmica do funcionamento do rio, integrado
as suas planícies de inundação e, assim, possibilitando a gestão também integrada do rio
ao uso dos solos ao seu redor.
Esses modelos que representam o extravasamento do rio para as planícies marginais são
também mais aptos a representar projetos de drenagem concebidos com o uso de técnicas
compensatórias, que geralmente utilizam a detenção das águas precipitadas, buscando o
rearranjo temporal das vazões escoadas nos canais de drenagem, técnicas que são mais
comumente modeladas como reservatórios dentro desses modelos.
Essa gama de modelos que surgiram para representar o extravasamento do rio para suas
planícies de inundação apresentam grandes diferenças em sua concepção. Enquanto
modelos 2D representam o escoamento em planícies resolvendo as Equações de NavierStokes em duas dimensões em toda malha modelada, os modelos 1D/2D utilizam um
modelo 1D para o escoamento em tubos e canais vinculados a um modelo 2D em regiões
de alagamento. Já os modelos Quasi-2D tem uma concepção diferente: representam o
escoamento em 2 dimensões como uma teia de ligações 1D, que ligam células e/ou nós
por caminhos do escoamento pré-definidos e que permitem a armazenagem em locais
específicos previamente pensados.
O fortalecimento de uma nova visão na drenagem urbana, na qual compreender a maneira
pela qual o processo de urbanização age sobre as inundações é muito importante para um
planejamento urbano adequado, onde a combinação de medidas estruturais e não
estruturais, integradas aos planos diretores, e o uso de estruturas da paisagem urbana com
funções hidráulicas, busca permitir uma composição capaz de lidar com os problemas de
inundação urbana de forma sustentável (MIGUEZ et al., 2005 - REZENDE, 2010)
também serviu como demanda para fomentar o uso de processos de modelagem que
possibilitassem a visão do rio integrado as suas margens e à própria bacia, em última
análise.
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Essa visão conjunta do sistema de drenagem com o uso das regiões ao seu redor é ainda
mais importante em áreas urbanizadas. Nessas áreas, por representar com eficiência o
extravasamento da água do escoamento principal e poder representar, também de maneira
eficiente, os novos percursos da água pelas planícies de inundação ou pelas estruturas
típicas urbanas, alguns dos modelos 2D, que são opções mais precisas em regiões rurais,
onde se formam grandes planícies de inundação, apresentam algumas dificuldades para
se adaptar à modelagem das estruturas urbanas, em que há inúmeras interferências
associadas à própria paisagem das cidades, como edificações, muros, pontes, áreas de
armazenagem diversas, em diferentes patamares (praças, parques, estacionamentos,
garagens subterrâneas...). Nesse contexto, torna-se difícil imaginar a formação de uma
superfície única e continua de escoamento, que seria típica dos escoamentos
bidimensionais.
Essa constatação lança um foco sobre o uso de modelos quasi-2D, que são capazes de
integrar o espaço bidimensional, utilizando equações de escoamento à superfície livre,
como as clássicas equações de Saint Venant, mas aceitando a presença de diferentes
estruturas hidráulicas, que podem representar vertedouros, orifícios, reservatórios,
bombas, comportas,etc, formando uma rede complexa de escoamentos, escrita com
equações unidimensionais. Essa representação permite de lâminas de inundação
intercaladas, mais representativas do espaço urbano.
Outra vantagem significativa do uso de modelos Quasi-2D de Células de Escoamento
sobre modelos mais complexos é em relação à quantidade de dados necessários para
efetuar a modelagem. Enquanto modelos 2D e 1D/2D necessitam de uma massa pesada
de informações, nem sempre disponível e de custo elevado, os modelos Quasi-2D de
Células de Escoamento podem ser aplicados com uma quantidade de informações
razoavelmente menor, utilizando dados resultantes de um processo de interpretação física
e agregação de informações. A necessidade de interpretação física gera ainda um “efeito
colateral” que é a necessidade de conhecer de forma próxima o funcionamento do sistema
modelado.
A escolha do modelo precisa de um respaldo físico, mas dependendo da resposta que se
deseja, mais de uma opção pode ser aceitável.
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Assim, se o objetivo é uma resposta preliminar, ou a definição de uma cota de
salvaguarda, em uma etapa de planejamento, pode ser possível o uso de um modelo mais
simples e de resposta mais rápida. Em um contexto de projeto, para garantia dos objetivos
estabelecidos e considerando a necessidade de otimização de recursos, um modelo
necessita ser mais preciso e detalhado. Quando se tem dados para a calibração, o nível de
incerteza se reduz e mesmo modelos mais simples podem ser preparados para uma
representação aceitável, embora se saiba que quanto mais efeitos são introduzidos nos
parâmetros de ajuste, menor é a capacidade de previsão em situações diferentes daquela
de calibração. A extrapolação de modelos mais simples tende a ser menos consistente.
Porém, muitas vezes, especialmente em ambientes urbanos e em pequenas bacias urbanas,
a disponibilidade de dados é, em geral, escassa, insuficiente ou inexistente. Neste
contexto, a escolha de um modelo inadequado, sem a possibilidade de ajustes adequados,
pode ser crítica, sob o ponto de vista de resultados, sendo uma fonte de equívocos de
projeto e de soluções onerosas. Observa-se, porém, nas discursões acadêmicos recentes,
uma tendência de supervalorização de modelos 2D, porque as limitações computacionais
diminuíram, e dos modelos digitais de elevação, com milhares de pontos levantados por
técnicas como o LIDAR.
Dessa forma essa Tese tem como objetivo demonstrar a viabilidade do uso de técnicas de
modelagem com modelos Quasi-2D de Células de Escoamento para obter resultados
similares e com um grau de representatividade do fenômeno de escoamento estudado
igual ou mesmo superior ao dos modelos 2D convencionais, especialmente nos espaços
urbanos, e que, para isso, seria apenas necessária a adoção de uma metodologia de analise
física do fenômeno a ser estudado, preliminar à etapa de modelagem.

1.2 Base Teórica
1.2.1 Modelos de Escoamento em Recursos Hídricos
A importância dos modelos na área de recursos hídricos passa pelo auxilio na elaboração
de projetos e/ou intervenções em corpos de água e abrange a reprodução e previsão do
comportamento de sistemas hídricos naturais.
As várias aplicações de modelos de escoamento em recursos hídricos geraram uma gama
variada de abordagens de modelagem e de modelos para a simulação de escoamentos em
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canais e em sistemas de drenagem. A Tabela 1 apresenta, de forma ilustrativa e sem ter o
pressuposto de esgotar os exemplos, um resumo dos diferentes tipos de modelos usados
para simular escoamentos, classificados segundo as premissas de modelagem de cada
modelo. Modelos hidrológicos são procedimentos de modelagem utilizados para simular
parte do ciclo hidrológico entre a precipitação e a produção de vazão, podendo simular
efeitos de armazenamento em calha. Quando esse termo é aplicado para a representação
de escoamentos, considera-se apenas o princípio de conservação de massa pelo uso da
equação da continuidade.
Modelos de escoamento unidimensional, gradualmente variados em regime permanente
são os mais comumente utilizados para produção de mapas de inundação, definindo perfis
de superfície livre como resposta a vazões de projeto. Segundo Barnard et al. (2007) eles
são normalmente executados com as vazões de pico do evento da chuva de projeto,
reproduzindo remansos para essa condição, ao longo da principal linha de escoamento,
com resultados extrapolados para as margens e planícies de inundação.
Estes modelos assumem que a vazão de pico não é afetada pela armazenagem na calha
do rio, ou que armazenamento deve ser considerado em um estudo a parte, usando um
modelo hidrológico, e que a vazão máxima ocorre ao mesmo tempo em que o nível
máximo. A extrapolação de níveis d’água feitos para as margens podem levar a podem
levar a distorções no balanço de massa, quando o alagamento acaba se espalhando por
vastas áreas.
Modelos hidrodinâmicos são modelos com escoamento transitório (não permanente) e
gradualmente variados. Esses modelos usam as equações de Saint-Venant, de
continuidade e dinâmica, para realizar uma simulação ao longo do tempo e do espaço.
São modelos adequados para o fluxo ao longo de trechos extensos, com valores de
velocidades médias assumidos como aproximadamente paralelos à direção do fluxo.
Nesse contexto são igualmente unidimensionais.
Os modelos hidrodinâmicos podem ser subdivididos em modelos simplificados, quando
desprezam termos da equação dinâmica de Saint-Venant, e completos, quando usam as
equações completas de Saint-Venant.
Modelos Quasi-2D são modelos híbridos. Eles representam canais e células de inundação
que trocam água entre si por uma rede em loop no plano horizontal (CUNGE et al., 1980),
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onde os caminhos do fluxo são predefinidos, dependendo de um arranjo topológico, que
congrega a representação topográfica e hidráulica. O uso desse tipo de modelo já era bem
difundido na década de 1980 (CUNGE et al., 1980) e atualmente tem surgido novas
aplicações com esses modelos (LINDENSCHMIDT et al., 2008; MOUSSA e
BOCQUILLON,2009; KUIRY, 2010; CASTELLARIN et al., 2011).
Os modelos 2D, de escoamento transitório (não permanente) e gradualmente variados,
usam as equações de Navier-Stokes resolvidas nas dimensões ‘x’ e ‘y’ para uma
profundidade ‘h’ média. Esses modelos têm sido utilizados para modelagem hidráulica
fluvial e costeira e, mais recentemente, tornaram-se uma opção para a modelagem de
grandes planícies de inundações.
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Tabela 1.1 - Classificação dos modelos de escoamento segundo suas premissas de modelagem. Fonte:
Adaptado de BARNARD et al (2007).

Tipo

Descrição

Tempo de
calculo

Saídas

Procedimentos de modelagem hidrológica
Modelos
Hidrológicos

utilizado para simular parte do ciclo
hidrológico entre a precipitação e a vazão,
podendo simular efeitos de

Exemplos

SMAP
Segundos ou
Minutos

Hidrogramas

HEC-HMS
IPH II
Hidro-Flu

armazenamento em calha.
Modelos 1D, com
Escoamento

Escoamento permanente, pequenas

permanente e

mudanças em profundidade e velocidade

gradualmente

ao longo do canal.

Segundos ou
Minutos

Níveis d’água, velocidade

“Standard Step

e vazão nas seções

Method”

transversais.

HEC-RAS

variado.

1D

Soluciona as equações unidimensionais
de St-Venant, completas ou simplificadas.

Níveis d’água, velocidade
Minutos

transversais.

Teia de ligações, células e/ou nós, com os
Modelos

caminhos do escoamento pré-definidos e

Quasi-2D

que permitem a armazenagem em locais

Manchas de inundação,
Horas

Quasi-2D
RASTER

Rede de ligações 1D sobre um arquivo de
pontos de elevação RASTER.

níveis d’água, velocidades
médias 1D.

específicos.
Modelos

e vazão nas seções

Manchas de inundação,
Horas

níveis d’água, velocidades
médias 1D.

Mike 11
HEC-RAS
ISIS
InfoWorks
EPA SWMM
xpswmmModCe
l
ModCel
ModCel
LISFLOOD-FP
TINFLOOD

IBER

2D

Solução das equações 2D, completas ou
simplificadas.

Horas ou Dias

Manchas de inundação,

SisBaHia

níveis d’água, velocidades

TUFLOW

médias 2D.

Mike 21
SOBEK

São modelos mistos, utilizam um modelo
Modelos 1D/2D

1D para o escoamento em tubos e canais
vinculados a um modelo 2D em regiões

Horas ou Dias

de alagamento.
Solução das equações 2D mais uma
2D+

solução para as velocidades verticais

3D

Stokes.

xpswmm2D

níveis d’água, velocidades

SOBEK

médias.

MIKEFLOOD

Manchas de inundação,
Horas ou Dias

utilizando apenas continuidade.
Solução das equações 3D de Navier

Manchas de inundação,

níveis d’água, velocidades

TELEMAC 3D

médias 2D.
Manchas de Inundação,
Dias

níveis d’água, velocidades

CFX

3D.
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Segundo Barnard et al. (2007), os modelos 2D são mais precisos e podem produzir
resultados que são muito mais prontamente aceitos e compreendidos pelas partes
interessadas. Leopardi et al. (2002) ressaltam que modelos 2D exigem a estimativa de um
número considerável de parâmetros, que, quando não são bem conhecidos, geram uma
grande imprecisão no modelo. Além disso, o desempenho dos modelos 2D varia
significativamente dependendo da escolha de intervalos de tempo e o número de iterações
em cada passo de tempo e da eficiência de algoritmos numéricos (CHEN et al. 2012).
Uma outra demanda fundamental é um modelo digital do terreno detalhado
(ABDULLAH et al., 2013).
Modelos mistos 1D/2D usam equações unidimensionais, para o cálculo do escoamento
em canais e galerias e outras geometrias bem definidas, e cálculo 2D onde o fluxo é
verdadeiramente bidimensional, apresentando vantagens conceituais e de redução de
tempo de cálculo.
A grande vantagem dessa abordagem é permitir a economia de tempo de modelagem e
de processamento nas regiões onde o fluxo é praticamente unidimensional. Para isso,
essas regiões são modeladas com equações unidimensional mais simples e rápidas que as
equações 2D, que são aplicadas somente onde o escoamento tem características
predominantemente bidimensionais.
Miguez (2011) destaca que determinadas situações físicas, tipicamente bidimensionais,
não são necessariamente modeladas de forma adequada por modelos 2D, quando, a
topografia ou estruturas urbanas desenvolvem um papel importante, segregando áreas de
escoamento e impedindo a formação de uma superfície única de escoamento. Castellarin
et al (2011) ressaltam que modelos Quasi-2D são mais fáceis de serem elaborados do que
modelos 2D e são computacionalmente mais leves e Kuiry et al. (2010) observam que
modelos Quasi-2D apresentam resultados compatíveis com o de modelos 2D. Entretanto
é importante ressaltar que nos modelos Quasi-2D a delimitação das células de maneira
equivocada, não representativa da realidade física do sistema, ou a interpretação incorreta
das relações hidráulicas podem acarretar em resultados equivocados no comportamento
da cheia estudada (FALTER et al., 2012).
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Modelos Raster são modelos que transformam cada ponto de um Modelo Digital de
Elevação (MDE) ou Modelo Digital do Terreno (MDT) em um compartimento/célula de
um modelo Quasi-2D.
Modelos 3D, que resolvem as três dimensões do espaço nas equações de Navier-Stokes,
são modelos complexos e geralmente usados apenas em águas profundas. Rosman (2001)
sugere o uso de modelos 3D apenas em escoamentos sensíveis a baroclinicidade. Outra
aplicação prática ocorre na modelagem de detalhes usualmente associados ao
funcionamento de estruturas hidráulicas. Nestes casos, porém, historicamente é mais
frequente o uso de modelos físicos em escala reduzida.

1.3 Motivação
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 melhor a representatividade dos modelos,
permitindo o refinamento da malha de modelagem com levantamentos de maior
resolução, porém, mais caros e mais difíceis de processar.
Outro problema é a representação de superfícies urbanas em uma malha muito pequena,
onde, por exemplo, entre um ponto na calcada e outro na rua, abaixo do meio-fio,
aparecerá uma declividade muito grande, podendo se tornar uma fonte de anomalias na
resolução numérica das equações hidrodinâmicas utilizadas. Nessas circunstancias, sob
pretexto de maior precisão, uma malha de 1m x 1m, onde um ponto está sobre uma
calçada e outro na rua, o modelo utilizara uma declividade alta (~15%), gerando um curto
trecho supercrítico sujeito à inconsistências de cálculo e não representativo do movimento
geral do escoamento da cheia ao longo da rua. Problemas do uso de modelos 2D em
regiões urbanas são apontados por Abily et al. (2013) que destacam mudanças rápidas no
regime do escoamento, como o exemplo do escoamento da calçada para a rua,
escoamentos com pouca profundidade, além de problemas numéricos com a secagem e
alagamento de elementos da malha modelada ao longo da simulação. Quando confrontado
com um problema parecido, no cálculo de velocidades, Néelz e Pender (2010) chegam a
sugerir uma malha mais refinada do que a de 2m (que os autores utilizaram) para
representar as regiões urbanas. Posteriormente Néelz e Pender (2014) reavaliaram que o
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simples refinamento da malha não é uma solução viável pois pode tornar a modelagem
inviável em termos computacionais, 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, de forma pregressa, 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 - pode-se fazer aqui uma analogia com a análise de algarismos significativos, na
Física.
Uma abordagem alternativa seria uma análise previa detalhada do sistema a ser modelado,
buscando a sua compreensão, elencando os pontos principais que precisam ser
representados e avaliando a escala necessária para que o modelo apresente as respostas
que se buscam, interpretando a realidade física do sistema e elencando as equações físicas
que melhor podem representar os diferentes componentes do sistema. Para trabalhar com
essa abordagem alternativa foi escolhido um modelo Quasi-2D, interpretativo pela
natureza de sua construção, que pode representar o escoamento em várias direções no
plano bidimensional, mas que utiliza equações unidimensionais amplamente testadas,
apresentam uma consistência adequada para casos onde existe um gama de informações
não suficientes para modelos 2D e que tem uma vocação particular para a representação
de ambientes urbanos, que essa tese visa comprovar, conforme descrita por Miguez
(2001) e testada preliminarmente por Sousa (2010).
Essa discussão se mostra atual e pertinente, buscando resgatar premissas de modelagem
que estão na origem do próprio processo de representar fenômenos naturais complexos.
Ao observar as tendências do processo de modelagem de forma mais abrangente, Abbott
e Vojinovic (2009) apontam que a 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
(2001) 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:
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1.

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 possibilidade de dar uma solução para problemas até então sem resposta (ou
com respostas muito simplificadas) abriu inúmeras portas, tanto de interpretação
do fenômeno, buscando simplificações possíveis, quanto na otimização de
rotinas numéricas para vencer limitações computacionais então frequentes;

2.

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;

3.

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;

4.

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;

5.

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
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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. Note-se que modeladores das décadas de 1970 e 1980 aprenderam seu ofício
consultando trabalhos dos mesmos Abbott e Cunge, duas referências incontestes que
nortearam incontáveis desenvolvimentos importantes na área de modelagem
hidrodinâmica.
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. Afirma que, 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.
De certa forma, essa tese busca oferecer um contraponto em relação à uma tendência de
indiscriminadamente se avançar em direção a modelos 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. Tudo isso feito de forma mecânica, nem sempre com uma real
demanda de base física que justifique esse processo. Além disso, esse trabalho busca
resgatar a importância do modelador como elemento chave no processo de modelação,
ressaltando que o conhecimento da realidade física do problema, das hipóteses e das
simplificações adotadas pelo modelador na construção do modelo, garante o controle
sobre o processo de modelagem e sobre a qualidade e a avaliação dos resultados. Para
ressaltar a importância do conhecimento da física que existe dentro de um pacote de
modelagem, podemos citar, usando uma analogia, Santi (2003), 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. ”

1.4 Formulação da Hipótese de Trabalho
É possível que o uso de 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, quando comparados a modelos 2D, mais complexos, solucionados
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em uma malha de elementos finitos e demandando detalhadas informações do terreno.
Em casos específicos, onde o levantamento de informações e a capacidade de
representação de uma malha de elementos finitos são limitados pela complexidade da
região, como é o caso de regiões urbanas, os modelos Quasi-2D poderiam mesmo
apresentar melhores resultados que os modelos 2D.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo Geral
O objetivo do presente trabalho é comparar, em diferentes situações limites, o uso de um
modelo Quasi-2D de Células de Escoamento com modelos 2D, demostrando que a adoção
de uma metodologia de analise física do fenômeno a ser estudado, preliminar à
modelagem, permite obter resultados similares e satisfatórios em ambos os processos de
modelagem e destacar a vocação de cada abordagem e suas limitações como ferramentas
em planejamento da ocupação do solo e projetos de obras hidráulicas.

1.5.2 Objetivos Específicos
•

Revisar a estrutura de cálculo dos diferentes processos de modelagem estudados;

•

Levantar na bibliografia as situações limites de cada metodologia de modelagem
adotada e as possíveis aplicações já realizadas para cada modelo.

•

Utilizando o Modelo ModCel, do tipo Quasi-2D de Células de Escoamento refazer
a série de testes apresentados pela Agencia de Meio Ambiente Britânica (NÉELZ
e PENDER, 2010 e NÉELZ e PENDER, 2014) para comparar diferentes modelos
2D, primeiro simulando uma grade de modelagem compatível com aquela
proposta pela Agencia de Meio Ambiente Britânica, considerando o mesmo nível
de informação de entrada de dados em nível detalhado, usualmente requerendo
um modelo digital do terreno, e depois com uma malha de modelagem típica do
modelo Quasi-2D que introduz uma interpretação física do terreno e requer menos
informações, mais sucintas, de caráter integrativo.

•

Com a comparação dos resultados obtidos para a abordagem das diferentes malhas
de modelagem adotadas nos testes propostos com Modelo ModCel, descrever de
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maneira sucinta uma metodologia de analise física do fenômeno capaz de
simplificar a modelagem Quasi-2D, sem prejuízo na capacidade de previsão desta,
mas requerendo um conjunto de dados menor como informação de entrada,
prescindindo de um modelo digital do terreno.
•

Identificar as aplicações potenciais e limitações dos diferentes tipos de
modelagem utilizados.

1.6 Caso de Estudo: teste ingles
Com o objetivo de disponibilizar um debate sobre o desempenho e capacidade de previsão
de diferentes modelos 2D, a Agência Ambiental Britânica lançou um livro eletrônico,
chamado “Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages” (NÉELZ e PENDER,
2010 e NÉELZ e PENDER, 2014), onde propõe uma série de testes que representam
situações limites com as quais os diferentes modelos são avaliados. Essa série de testes
apresentam uma metodologia na qual o uso de um modelo e/ou abordagem de modelagem
podem ser avaliados sob diferentes aspectos e, ao mesmo tempo, comparado aos
resultados encontrados pelos demais pacotes de modelagem testados.
Esses testes serão reproduzidos nesta pesquisa e utilizados para análise da metodologia
de modelagem quasi-2d abordada nesse trabalho e os resultados já publicados servirão de
parâmetro para análise e validação dos resultados elaborados com o modelo quasi-2D.
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1.7 Metodologia Resumida
a) Revisão Bibliográfica:
• Equações Fundamentais do Escoamento
• Equações de Navier Stokes
• Equações Bidimensionais de Águas Rasas
• Equações de Saint Venant
• Modelos Hidrodinâmicos com escoamento unidimensional
• Modelos Hidrodinâmicos Quasi-2D
• Modelos Hidrodinâmicos Bidimensionais
b) Elaboração e aplicação dos testes propostos pela agencia britânica com a
resolução proposta:
• Teste 1: Cheia em corpo d’água desconectado
• Teste 2: Preenchimento de depressões na planície
• Teste 3: Conservação do momentum sobre pequena obstrução
• Teste 4: Velocidade de propagação de inundação em planícies extensas
• Teste 5: Inundação em vale
• Teste 6: Ruptura de barragem
• Teste 7: Conexão rio-planície
• Teste 8: Inundação em áreas urbanas por chuva e sobrecarga da rede de
drenagem
c) Elaboração da metodologia para aplicação dos testes propostos pela agencia
britânica com a resolução interpretativa e integrada compatível com a modelagem
Quasi-2d,
d) Reaplicação dos testes com a metodologia proposta no item C.
e) Comparação e analise dos resultados e validação da metodologia, formalizando a
proposta de interpretação física preliminares de apoio a decisões de modelagem.

15

2 MODELOS MATEMÁTICOS DE ESCOAMENTO
EM RECURSOS HÍDRICOS
2.1 Concepção de Modelo
Um modelo é, em essência, uma forma de representação da realidade, geralmente com
um objetivo prático ou acadêmico.
Novak et al. (2010) define um modelo como uma "simulação matemática ou física de um
sistema de tamanho real". Para Dooge (1973) um modelo é essencialmente a simulação
de um sistema, real ou abstrato, que responde às entradas fornecidas com saídas
aproximadamente fieis às saídas do sistema representado. Dooge (1973) também define
um sistema como: "qualquer estrutura, dispositivo ou procedimento, real ou abstrato, que
interrelaciona, em um determinado período de tempo, uma entrada, causa ou estímulo, de
matéria, energia ou informação, e uma saída, efeito ou resposta, de informação, energia
ou matéria ". Tucci (2005) diz que um modelo é a representação de algum objeto ou
sistema, numa linguagem ou forma de fácil acesso e uso, com objetivo de entendê-lo e
buscar suas respostas para diferentes entradas.
Um modelo pode ser a representação em escala reduzida de um sistema real, uma
concepção mental, uma analogia do funcionamento de um sistema com outro sistema de
mais fácil compreensão, ou a representação deste por uma série de equações matemáticas
(ADRIEN, 2004). Para Campos (2009), um modelo pode ser definido como um conjunto
de hipóteses sobre a estrutura ou comportamento de um sistema físico pelo qual se
procura explicar ou prever, dentro de uma teoria cientifica, as propriedades deste sistema.
Tendo em vista a complexidade dos sistemas que compõem a natureza e as limitações da
percepção humana, todo modelo construído para simular um sistema real é falho em
representar a realidade por completo. Porém, mesmo com limitações, os modelos são
ferramentas importantes para a ciência e para a engenharia. A capacidade de predição de
um modelo é, provavelmente, sua característica distintiva mais importante. Entretanto, é
preciso reconhecer seus limites e saber aproveitar suas potencialidades. Limitações e
potencialidades serão funções diretas das hipóteses simplificadoras adotadas na
concepção de cada modelo.
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2.2 Classificação dos Modelos
Campos (2009) classifica os modelos, segundo a maneira que são elaborados, em três
tipos: físicos, analíticos e matemáticos. Rosman (2001) apresenta uma classificação mais
abrangente e classifica os modelos nos seguintes tipos, descritos abaixo:
•

Modelo conceitual: A modelagem conceptual corresponde a formar na mente a
concepção do fenômeno observado, conhecer suas causas e efeitos, compreender
as interações e relevâncias dos agentes intervenientes do fenômeno estudado.

•

Modelo matemático: A modelagem matemática consiste na tradução para a
linguagem matemática do modelo conceptual do fenômeno de interesse. Os
modelos matemáticos de um fenômeno ou sistema podem ter diferentes arranjos
incluindo um número maior ou menor de causas ou efeitos.
Quanto melhor e mais complexa é a modelagem conceptual e matemática de um
fenômeno, mais difícil é a resolução do modelo matemático criado. Dado essa
dificuldade de resolver modelos matemáticos mais complexos, a possibilidade de
resolvê-los apresenta quatro rotas possíveis, levando respectivamente aos modelos
físicos, numéricos, analíticos e analógicos.

•

Modelo analítico: Os modelos analíticos consistem na resolução direta dos
modelos matemáticos. As equações diferenciais que regem o escoamento em rios
e canais só proporcionam soluções analíticas gerais para situações bastante
simplificadas e idealizadas.
Na pratica, há pouquíssimos casos de modelos matemáticos traduzíveis em
modelos analíticos aplicáveis; entretanto, nesses casos, os modelos analíticos são
incrivelmente poderosos, pois permitem cálculos diretos em qualquer posição e
instante do domínio espaço-tempo representado no modelo.

•

Modelos analógicos: Os modelos analógicos de fato só são usados em situações
muito peculiares e, em geral, de cunho mais acadêmico do que prático. Um
exemplo clássico é a analogia entre correntes elétricas e o fluxo das correntes
hidráulicas.
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•

Modelo físico: São modelos que reproduzem, em escala reduzida, modelos
conceptuais de sistemas ou fenômenos de interesse, chamados de protótipos em
escala real.

•

Modelo numérico: Os modelos numéricos são traduções dos modelos
matemáticos adaptados para diferentes métodos de cálculo, por exemplo,
diferenças finitas, volumes finitos e elementos finitos, além de modelos
estocásticos. São utilizados quando modelos analíticos não são possíveis.
Praticamente qualquer modelo matemático pode ser resolvido através de um
modelo numérico, e, em geral, há relativamente pouca perda de informação na
tradução de um para o outro.

Sistema
Real

Modelo
Conceptual

Modelo
Matemático

Modelo
Analítico

Modelo
Analógico

Modelo
Físico

Modelo
Numérico

Figura 2.1: Esquema representativo da classificação dos modelos.

18

2.3 Modelos de Escoamento em Recursos Hídricos
A importância dos modelos na área de recursos hídricos passa pelo auxilio na elaboração
de projetos e/ou intervenções em corpos d'água e abrange a previsão do comportamento
de sistemas hídricos naturais.
Rosman (2001) cita a importância dos modelos para estudos, projetos e auxílio à gestão
de recursos hídricos, destacando sua importância em dois principais aspectos:
•

Interpolação e extrapolação de dados. A dificuldade e o custo para se levantar
dados ambientais em corpos d'água torna fundamental a existência de ferramentas
confiáveis que permitam que tais dados sejam interpolados e extrapolados, tanto
no espaço quanto no tempo. Assim, se os modelos, uma vez calibrados, são
capazes de reproduzir valores nos pontos onde se fez medições, não há porque
duvidar que possam ser usados para interpolar e extrapolar informações para além
de tais pontos.

•

Dinâmica de processos. A análise dos dados medidos em pontos isolados, por
vezes, fica muito dificultada se não se tiver uma idéia clara da dinâmica do
sistema. Por permitirem integrar informações espaciais dispersas e interpolar
informações para regiões nas quais não há medições os modelos se tornam
importantes ferramentas para auxiliar a interpretação de medições, feitas em
estações pontuais, para entender a dinâmica regente nos processos modelados e
prever situações simulando cenários futuros.

Em um contexto mais focado na modelagem de escoamento de rios, Cunge et al.(1980)
citam os três principais objetivos de um modelo matemático de escoamento:
•

Entender o fenômeno hidráulico do escoamento, ou seja, entender como a água
escoa por diferentes áreas ao longo da bacia hidrográfica, como se distribui em
múltiplos canais, etc.

•

Estudar e projetar intervenções hidráulicas em um rio. Para avaliar o bom
funcionamento de um projeto a ser implantado em um rio é necessário não
somente um bom dimensionamento do projeto em si, mas também avaliar a
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influência do projeto no escoamento do rio, considerando este como um sistema
de escoamento dinâmico.
•

Prever eventos naturais extremos. Para prever eventos naturais extremos e suas
conseqüências, é necessário o auxilio de algum tipo de modelagem, uma vez que
esses podem nunca terem sido observados e medidos antes. Com um modelo
inicialmente calibrado para simular um evento observado é possível simular a
ocorrência de outros eventos.

Barnard et al.(2007) citam a importância dos modelos de escoamento e suas aplicações
para simular o desempenho de sistemas de drenagem e canais naturais sob uma variedade
de eventos de tempestade, condições antecedentes, melhoramentos físicos e mudanças
futuras no uso da terra. Barnard et al.(2007) ainda citam a aplicação dos resultados destes
modelos em:
•

Mapeamento de planície de inundação;

•

planejamento e projeto de infra-estrutura;

•

operação de sistemas de drenagem;

•

planos de evacuação;

•

mitigação de inundações urbanas e

•

avaliação de alternativas de requalificação.
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2.4 Equações Fundamentais do Escoamento
2.4.1 Equações de Navier Stokes
2.4.1.1 Equação da Continuidade:
Partindo do princípio de conservação de massa, faz-se o balanço de massa em um volume
de controle, de forma que a massa que entra neste volume, em um intervalo de tempo,
menos a massa que sai deste volume, no mesmo intervalo, se iguala a variação da massa
no interior do volume de controle considerado, neste intervalo. Como o próprio enunciado
do princípio de conservação de massa propõe, não há perda ou ganho de massa e a
variação da quantidade de massa que ocorre em um dado volume é função do balanço do
que entra menos o que sai deste volume. Assim, segue a dedução desta equação:

z

y
x
Figura 2.2: Volume elementar.

Algumas definições:
•

- Massa: m  xyz

•

- Volume elementar: dv  xyz

Tomando, como exemplo, o balanço do que entra menos o que sai na direção x:


 .v x .yz    .v x 



  .v x  
x   yz    .v xyz
x
x

 x

(2-1)

Onde :

yz - área transversal à direção x,
v x - velocidade na direção x,
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v x .yz - vazão na direção x,

 .vazão - vazão de massa.
Considerando todas as direções, fazendo o balanço de massa completo, tem-se então:






 .vx   x y z   .vy   y x z   .vz   x y z   x y z
x
y
z
t






.v x   .v y   .v z  
x
y
z
t

(2-2)

(2-3)

v y
v x
v


 

  z  vx
 vy
 vz

0
x
y
z
x
y
z t

(2-4)

Mas como:

x
t
y
vy 
t
z
vz  ,
t
vx 

Pode-se escrever:
v y v z
 v
  x  y  z



   x 

t x t y t z t
y
z
 x


  0


(2-5)

De forma que, como se observa pela equação acima, a derivada total da massa específica
mais a massa específica multiplicada pelo divergente do vetor de velocidades é igual a
zero.
D
~
 .v~  0
Dt

(2-6)
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Esta é a equação da continuidade de massa. Considerando o escoamento incompreensível
e  constante, temos:
~~
.v
0

(2-7)
2.4.1.2 Equação Dinâmica:
A equação diferencial do movimento de um fluido será deduzida a partir da Segunda Lei
de Newton, aplicada a um sistema infinitesimal de massa Δm, considerando que a
variação da quantidade de movimento é igual ao somatório das forças que atuam no
sistema.
A 2º Lei de Newton para o movimento pode ser expressa como:

 dPSistema
 F  dt

(2-8)
Onde:

•


F


é a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema.


d
P
Sistema
•
é

 a variação

dPSistema  mV  xyzV

do

momento

linear

do

sistema:

O sistema infinitesimal de massa Δm é um elemento fluido de massa constante que se

move no campo de escoamento, V é o vetor de velocidade de escoamento do fluido:


 mdV
 F  dt

Onde


dV
dt

(2-9)

fornece a aceleração das partículas é representada com D/Dt, que é a derivada


total, utilizada porque V depende de x, y, z e t.Assim a derivada em relação ao tempo é
realizada seguindo-se a partícula fluida ao longo de sua trajetória.
Assim a aceleração das partículas fluidas em coordenadas retangulares é:
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 DV
V
V
V V
a
 vx
 vy
 vz

Dt
x
y
z t

(2-10)

Que é uma equação vetorial que pode ser decomposta em 3 escalares:
ax 

ay 

az 

DVx
v
v
v
v
 vx x  v y x  vz x  x
Dt
x
y
z
t
DVy
Dt

 vx

v y
x

 vy

v y
y

 vz

v y
z



(2-11)

v y
t

(2-12)

DVz
v
v
v
v
 vx z  v y z  vz z  z
Dt
x
y
z
t

(2-13)

O sistema infinitesimal que está sendo considerado é um elemento fluido cubico, com
faces paralelas aos planos coordenados, de volume ΔṼ= xyz emassa Δm=ρ ΔṼ.

y

vu
w O

x

y

z
x

z
Figura 2.3

Reescrevendo a 2º Lei de Newton com a aceleração deduzida:







 V
DV
V
V V 
 F  m Dt  m vx x  vy y  vz z  t 



(2-14)
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Essa equação vetorial que pode ser decomposta em 3 escalares:



F

x

 m

 v
Dvx
v
v v 
 m vx x  v y x  vz x  x 
Dt
y
z
t 
 x

(2-15)


Dvy
v y
v y v y 
 v y


F


m


m
v

v

v

 y
y
z
 x x
Dt
y
z t 


(2-16)


 v
Dv
v
v v 
F
 z  m Dtz  m vx xz  v y yz  vz zz  tz 



(2-17)

As forças que atuam sobre um elemento fluido são:
a) Forças devidas às tensões normais.
b) Forças devidas às tensões cisalhantes.
c) Peso devido a aceleração gravitacional.
d) Forca de coriolis devido ao movimento da terra (essa força não será considerada
uma vez que exerce pouca influência no escoamento de rios e alagamentos).

 yy,y+∆y

y



yx,y+∆y



xy,x+∆x

 xx,x




xx,x+∆x

xy,x



yx,y



yy,y

x
Figura 2.4: Esquema das forças no plano YX.
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 zz,z+∆z

z



zy,z+∆z



yz,y+∆y

 yy,y




yy,y+∆y

yz,y



zy,z



zz,z

y
Figura 2.5:Esquema das forças no plano ZY.

 xx,x+∆x

x



xz,x+∆x



zx,z+∆z

 zz,z




zz,z+∆z

zx,z



xz,x



xx,x

y
Figura 2.6: Esquema das forças no plano XY.
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Assim as forças resultantes na direção x são:


F
 x   xx, x x   xx, x yz  ( yx, y y   yx, y )xz  ( zx, z z   zx, z )xvy   (xyz) gx
(2-18)


F

y

 ( xy , xx   xy , x )yz   yy , yy   yy , y xz  ( zy, z z   zy, z )xy   (xyz ) g y

(2-19)


F
 z  ( xz,xx  xz,x )yz  ( yz, yy  yz, y )xz   zz,zz   zz,z xy   (xyz) g z
(2-20)
Substituindo



xx , x x


F
 x e sendo m   (xyz) , a componente x da 2º Lei de Newton fica:

  xx , x yz  ( yx , yy   yx , y )xz  ( zx, z z   zx, z )xy   (xyz ) g x 


 (xyz ) vx


vx
v
v v 
 v y x  vz x  x 
x
y
z
t 

(2-21)

Dividindo por xyz :

 v
 xx  yx  zx
v
v v 


 g x    vx x  v y x  vz x  x 
x
y
z
y
z
t 
 x

(2-22)

Analogamente:
 xy

 yy

 zy

v
v
v 
 v
 g y    vx y  v y y  vz y  y 
z
y
z
t 
 x

(2-23)

 v
 xz  yz  zz
v
v v 


 g z    vx z  v y z  vz z  z 
x
y
z
y
z
t 
 x

(2-24)

x



y
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Essas são as equações diferencias de movimento de um fluido nas direções x, y e z. São
validas para qualquer fluido no modelo de meio continuo.

(Forças que atuam sobre um elemento fluido)
=
(Taxa de variação do momento linear do elemento fluido)
Utilizando o operador derivada total:
D




 vx
 vy
 vz

Dt
x
y
z t

(2-25)

Temos:







 yx  zx
Dvx

 g x  xx 

Dt
x
y
z
Dvy

  gy 

 xy

 yy
y



 zy
z

(2-27)

 yz  zz

Dvz
  g z  xz 

Dt
x
y
z

(2-28)

Dt

x



(2-26)

As tensões normais e cisalhantes podem ser escritas em termos dos gradientes de
velocidade para fluidos newtonianos.
2 
3

vx
x

2 
3

v y
y

(2-30)

2 
3

vz
z

(2-31)

 xx   p  v  2

 yy   p  v  2

 zz   p  v  2

(2-29)
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 v

v 

 xy   yx    y  x 
y 
 x
 v

(2-32)

v 

 yz   zy    z  y 
z 
 y

(2-33)

 vx vz 


x 
 z

(2-34)

 zx   xz   

Sendo p a pressão e μ a viscosidade do fluido.
Assim as equações ficam:



Dvx
p    v 2       v y vx     vz vx 
 
 g x     2 x  v    

  
Dt
x x   x 3  y   x y  z   x z 
(2-35)



Dvy
Dt

 g y 

p    v y vx     v y 2       vz v y 
     2

  

 v    

y x   x y  y   y 3  z   y z 
(2-36)



Dvz
p    v v     v v     v 2   
 g z     z  x     z  y     2 z  v 
Dt
z x   x z  y   y z  z   z 3 
(2-37)

Essas são as equações diferenciais do escoamento para um fluido newtoniano.
Para um escoamento incompressível, com viscosidade constante onde v  0 , tem-se:
  2v
Dvx
 2v
 2v 
p
  gx 
   2x  2x  2x 
Dt
x
y
z 
 x

(2-38)

  2v y  2v y  2v y 
p

  gy     2  2  2 
 x
Dt
y
y
z 


(2-39)



Dvy
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  2v
Dvz
 2v
 2v 
p
  gz 
   2z  2z  2z 
Dt
y
y
z 
 x

(2-40)

Essas são as equações diferenciais do movimento para o caso de escoamento
incompresível, laminar e com viscosidade constante, chamadas de equações de navierStokes, que podem ser escritas na forma vetorial:



Dv
  g  p  2v
Dt

(2-41)

Ou


  vx


  2v
vx
v
v
v 
 2 vx  2 vx 
p
 v y x  vz x  x    g x 
   2x 
 2 
x
y
z
t 
x
y 2
z  (2-42)
 x

  2v y  2v y  2v y 
vy
vy vy 
 vy
p
  vx
 vy
 vz

   g y     2  2  2 
y
z t 
y
y
z  (2-43)
 x
 x


  vx


vz
v
v
v
 v y z  vz z  z
x
y
z
t

  2 vz  2 vz  2 vz

p


g



 2
 2 

z
z
y 2
z

 x



 (2-44)

2.4.1.3 Escoamento Turbulento:
As equações de Navier-Stokes modificam-se em consideração das propriedades do
escoamento turbulento. A modelagem desse tipo de escoamento usa uma variável
completa, descrita por uma componente média e uma componente que é a flutuação em
torno da média, ao longo do tempo. A separação das variáveis pode ser por promediação
ou filtragem. Rosman (1989) demostra que qualquer método padrão de promediação,
como média de Reynolds, média temporal vicinal, e, mesmo a média estatística, pode ser
escrito como um caso particular de um procedimento de filtragem generalizado.
A seguir são apresentadas algumas destas propriedades, que serão utilizadas na sequência
do desenvolvimento destas equações por meio da decomposição em uma parte média e
outra flutuante, também conhecida como modelos RANS (Reynolds Averaged NavierStokes), modelos de fechamento em um ponto (single-point closures) ou modelos de
fechamento local (SOUZA et al,2011).
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Dada uma grandeza u qualquer, com variação no tempo como apresentado na Figura 2.7:

g

t
Figura 2.7: Flutuação de uma dada grandeza u em torno da sua média, ao longo do tempo.

Pode-se escrever a grandeza u, então, como um valor médio acrescido de uma flutuação
em torno deste valor:

u  u  u'
(2-45)
Para a obtenção de valores médios, faz-se:
t

u

1
T

T
2

 udt
t

T
2

(2-46)

Onde:
•

T é o intervalo de tempo de avaliação da media média u

Propriedades:
•

Média do valor médio igual ao valor médio: u  u

•

Média das flutuações igual a zero: u '  0

•

Média do produto do valor médio pelas flutuações igual a zero: u u'  0

•

u u u u

e

t t x x

31

2.4.1.4 Equação da Continuidade para Escoamento Turbulento:
Introduzindo o conceito de flutuação para representar o escoamento turbulento podemos
reescrever a equação da continuidade substituindo:
vx  vx  vx '
vy  vy  vy '

vz  vz  vz '
Desta forma, tem-se:
v x v y v z  v x v y v z   v' x ' v y ' v z ' 

0







x
y
z  x
y
z   x
y
z 

(2-47)

Tomando a média temporal:

v x v y v z


0
x
y
z
Subtraindo

à

v x v y v z  v x v y v z





x
y
z  x
y
z

(2-48)
equação

  v' x ' v y ' v z ' 
  
0


y
z 
  x

anterior
:
(2-47

v'x ' v y ' v z '


0
x
y
z

(2-49)

2.4.1.5 Equação da Navier-Stokes para Escoamento Turbulento:
Considerando a equação de Navier-Stokes no eixo x:

vx

vx
v
v
v
1 p    2vx  2vx  2vx 
 v y x  vz x  x  g x 
 

 2 
x
y
z
t
 x   x 2
y 2
z 

(2-50)
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Tomando a média temporal:
v x
v x
v x v x
1 p    2 v x  2 v x  2 v x
vx
 vy
 vz

 gx 
 


x
y
z
t
 x   x 2
y 2
z 2






(2-51)

Onde:

vx







vx
 vx  u '
v
v
v '
v '
 vx  u '
 vx x  vx ' x  vx x  vx ' x
x
x
x
x
x
x

vx

v x
v
 vx x
x
x

• vx '

(2-52)

(2-53)

v x
v
 v x ' x  0 , sendo v x '  0
x
x

• v x v x '  v x v x '  0
x

vx

x

v x
vx
v '
 vx
 vx ' x
x
x
x

(2-54)

Analogamente:

vy

vz

v x
v
v '
 vy x  vy ' x
y
y
y
v x
v
v '
 vz x  vz ' x
z
z
z

(2-55)

(2-56)

Assim:

vx

 vx
v '
v
v '
v
v ' v
1 p    2 vx  2 vx  2 vx 
 vx ' x  v y x  v y ' x  vz x  vz ' x  x  g x 
 



x
x
y
y
z
z
t
 x   x 2 y 2 z 2 
(2-57)
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Que pode ser reordenada:

 vx
 vx
 vx  vx
v '
v ' 
1 p    2 vx  2 vx  2 vx   vx '
vx
 vy
 vz

 gx 
  2  2  2    vx '
 v y ' x  vz ' x 
x
y
z t
 x   x
y
z  
x
y
z 
(2-58)
Onde o ultimo parênteses pode ser reescrito:

vx '

vy '

vz '

v x ' v x ' v x '
v '

 vx ' x
x
x
x

(2-59)

v y '
v x ' v x ' v y '

 vx '
y
y
y

(2-60)

v x ' v x ' v z '
v '

 vx ' z
z
z
z

(2-61)

v x ' v x ' v x ' v y ' v x ' v z '
 v ' v ' v ' 


 vx '  x  x  z 
x
y
z
x
z 
 x

(2-62)

Onde:

 v x ' v x ' v z ' 



0
x
z 
 x

(2-63)

A equação de Navier-Stokes para o escoamento médio fica então:

vx

 vx
v
v v
1 p    2 vx  2 vx  2 vx
 v y x  vz x  x  g x 
 


x
y
z
t
 x   x 2 y 2 z 2

  vx ' vx ' vx ' v y ' vx ' vz ' 



  


x

y

z
 


(2-64)
O ultimo termo em parenteses pode ser chamado de “Resultante das Tensões de
Reynolds” e representa a ação dos vórtices turbulentos (difusão turbulenta) no
escoamento médio.
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Assim tem-se:
 v ' v ' v x ' v y ' v x ' v z ' 
vx
v
v
v
1 p  2

 vx x  v y x  vz x  g x 
  vx   x x 

 x

t
x
y
z
 x 

y

z



(2-65)
Onde:

•

vx
 Termo referente à Inercia Local
t

•

 vx
v
v 
 vx
 v y x  v z x   Termo referente à Inercia convectiva

x
y
z 


•

g x  Aceleração da Gravidade no eixo x

•



•

 2
 v x  Termo referente às Forças Viscosas


•

 v ' v ' v x ' v y ' v x ' v z ' 
  Termo referente às Forças das flutuações
 x x 

 x


y

z



1 p
 Termo referente às Forças de Pressão no eixo x
 x

Turbulentas
Podemos considerar que os efeitos das forças vicosas muito menores que os efeitos
influencia da difusão turbulenta, desprezando esse termo:
vx
v
v
v
1  p  v x ' v x ' v x ' v y ' v x ' v z ' 
 vx x  v y x  vz x  g x 



t
x
y
z
 x  x
y
z 

(2-66)
Analogamente nas demais direções as equações são mostradas nas equações abaixo:
v y
t

 vx

v y
x

 vy

v y
y

 vz

v y
z

 gy 

1  p  v y ' v x ' v y ' v y ' v y ' v z ' 



 y  x
y
z 

(2-67)
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vz
v
v
v
1  p  v z ' v x ' v z ' v y ' v z ' v z ' 
 vx z  v y z  vz z  g z 



t
x
y
z
 y  x
y
z 

(2-68)
Considerando que a gravidade atua somente no eixo z tem-se:
(2-69)
v y
t

 vx

v y
x

 vy

v y
y

 vz

v y
z



1  p  v y ' v x ' v y ' v y ' v y ' v z ' 



 y  x
y
z 

(2-70)
vz
v
v
v
1  p  v z ' v x ' v z ' v y ' v z ' v z ' 
 vx z  v y z  vz z  g z 



t
x
y
z
 y  x
y
z 

(2-71)
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2.4.2 Equações Bidimensionais de Águas Rasas
Podemos deduzir as equações bidimensionais de águas rasas, equações 2DH, a partir da
integração das equações de Navier Sotkes no eixo z, entre os limites z=–h(x,y) e
z=η(x,y,t) ilustrados na Figura 2.8.

z
z = η(x,y,t)

Superfície Livre

η

-h

z = - h(x,y)
Topografia do fundo

Figura 2.8 – Limites de integração no eixo Z.

2.4.2.1 Condições de Contorno Cinemáticas
•

No fundo ( z  h( x, y) ): Não tem escoamento atravessando o fundo.
NA

z

000

-h

vn = velocidade normal ao fundo
vs = velocidade tangencial ao fundo
vx
vz

α

vs

α

vn = 0

Figura 2.9 – Condições de Contorno no fundo.

Assim a relação entre vx e vz no fundo (-h) é:
vz  vs sen
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vx  vs cos   vs 

vz  

vx
cos 

vx
sen  vx tg
cos 

Por definição: tg  

 (  h)
 sox
x

Então vz  vx sox , em –h.
Para o caso bidimensional: vz  vx sox  vy soy , em –h.
Na superfície ( z   ( x, y, t ) ): Não há escoamento através da superfície livre, de
•
forma que um ponto na superfície livre segue o movimento desta.
vn = 0

z

vn = 0
vs

vs

t2

t1
v t vn = 0
vx
β

t2

vs senβ vs
t1

Figura 2.10 – Condições de Contorno na superfície livre.

Além das componentes vs e vn (esta nula) surge uma componente temporal
advinda da variação da posição da superfície livre no tempo.
vz  vt  vs sen
vx  vs cos   vs 

vx
cos 

Por definição: vt 
vz 


t

h
 v x tg
t

Por definição: tg 
Então v z 

( )
x


( )
, na superfície livre.
 vx
t
x

38

Para o caso bidimensional: v z 




 vx
 vy
, na superfície livre.
t
x
y

2.4.2.2 Equação da Continuidade 2DH:
Considerando a equação da continuidade para um escoamento constante (2-7) e
integrando no eixo z:


 .v dz  0
~~

h



 v x

  x



h

(2-72)

v y v z 
dz  0

y
z 

(2-73)

Aplicando a regra de Leibnitz para a derivação de uma integral temos:



v dz  v x
x h x

z 


 vx
x

  h  

v dz  v y
x
y h y


z  h

z 


 vy
y

z  h

  h
 vz
y

z 

 vz

(2-74)
E definindo as componentes de velocidade medias na vertical como:
Vx 

1
H



 vx dz e Vy 

h

1
H



 v dz
y

h

(2-75)

Onde H = η+h.
Podemos escrever a equação da continuidade como:

 

 

H 


H vx 
H vy  0
t x
y

(2-76)

2.4.2.3 Equação da Navier-Stokes 2DH:
Integrando no eixo z as equações de quantidade de movimento na direção x temos:
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z  h









 v 
 v 
 v 
 v 
h vx xx dz  h v y yx dz  h vz zx dz  h tx dz 



 vx ' v y ' 
 vx ' vx ' 
 1 p 
 v ' v ' 




dz   
  
dz  
dz    x z dz



 x 
x 
y 
z 
 h
 h
 h
 h


(2-77)

Aplicando a regra de Leibnitz termo a termo temos, pelo lado esquerdo:
O primeiro termo pode ser desenvolvido como:



  vx 



v
dz

  x x  x h vx vx dz  vx vx
 h

Lembrando-se que














 vx vx
x



 h 
h
x

(2-78)

 h 
  s0 x , tem-se:
x



  vx 



v
dz

  x x  x h vx vx dz  vx vx
 h














 vx vx
x



h

s0 x

(2-79)

O segundo termo pode ser desenvolvido semelhantemente como:



  vx 



  vy y dz  y h vy vx dz  vy vx
 h


   



   


v y vx  v y vx
y h



 


 v y vx
y

h



 


 v y vx
y

h

  h 

y

(2-80)

s0 y

O terceiro termo, por sua vez, assume a seguinte forma:




  v

h

z

v x 
dz  v z v x
z 

   v v 


z

x

h

(2-81)

Considerando as condições de contorno cinéticas apresentadas anteriormente:
vz

h

 vx sox  v y soy

(2-82)
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h
 (  h)
 (  h)
 vx
 vy
t
x
y

vz  

(2-83)

Podemos reescrever o terceiro termo:




  v

z

h

 h
vx 
 (  h)
 (  h) 
dz  vx   vx

v
 vx
y
 t
z 
x
y 


 

  v s

x ox

h

 v y soy


(2-84)

O último termo do lado esquerdo:



 vx 



  t dz  t h vx dz  vx
 h

   



 


 vx
t

h

 h 
t

(2-85)

 h 
 0 , pois o fundo é invariável no tempo, tem-se:
t

Como




  vx 



dz

h t  t h vx dz  vx



   




t

(2-86)

Juntando os termos do lado esquerdo da equação tem-se:


   


vx vx dz  vx vx
x h



v v   
z x





 


 vx vx
x



   


s0 x 
v y vx dz  v y vx
h
y h

   


 vz vx   vx dz  vx
h
t  h





 


 v y vx
y

h

s0 y 


t

(2-87)

Reorganizando:


 



 




vx vx dz 
v y vx dz 


x  h
y  h
t



 v dz  v  v


x

h

x

x



 
 vy

 vz   vx
x
y t


h

 v s

x 0x

 v y s0 y  vz

(2-88)
Sendo  vx s0 x  vy s0 y  vz  0 e vx


 
 vy

 vz  0 , tem-se:
x
y t
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vx vx dz 
v y vx dz 


x  h
y  h
t



 v dz
x

(2-89)

h

Prosseguindo agora com o lado direito:
O primeiro termo pode ser desenvolvido como:



 1 p
1 
1
h  x dz   x h p d   p





Onde  p   0 , na superfície livre e p


h






 1
 p
x 

 h 
(2-90)

x
h

 g (  h) no fundo.

Portanto a expressão genérica de p pode ser dada por:
p  g (  z )

(2-91)

Assim:

 1 p
1 
1
 1
 h 


h  x dz   x hg (  z)d   g (  ) x   g (  h) x


(2-92)

 1 p
1 
 h 


h  x dz   x hg (  z)d  gH  x




 1 p
1  
z2 
 h 


dz


g

z


g
  gH 
h  x   x 
2  h
x


(2-93)

 1 p
1    2
 2  h 2 
 h 



h  x dz   x  g   h  2  2   gH  x



(2-94)



 1 p
   2 2  2h  2  h 2 
 h 


  gH 
h  x dz  x  g 
2
x



(2-95)



(2-96)
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 1 p
   2 2  2h  2  h 2 
 h 


  gH 
dz

h  x  x  g 
2
x



(2-97)

 1 p
    2  2h  h 2 
 h 


  gH 
dz

h  x  x  g 
2
x



(2-98)





 1 p
 g
dz 
  h2   gH   h


x 
x  2
x

h


  

(2-99)

  

 1 p
 g
dz 
H 2   gH   h


x 
x  2
x

h

(2-100)

 1 p
g 
dz 
H 2  gH   h

x 
2 x
x
h

(2-101)





  

Onde

 h 
  s0 x :
x


 1 p
g 
2
h  x dz  2 x H   gH s0 x



(2-102)

Por fim aplica-se a regra de Leibnitz para a “Resultante das Tensões de Reynolds”:


 vx ' v y ' 
 vx ' vx ' 
 vx ' vz ' 




dz

dz

h x  h y  h z dz




(2-103)

No primeiro termo das“Resultante das Tensões de Reynolds”:
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 vx ' vx ' 


 h 


dz

h x  x h vx ' vx ' dz  vx ' vx '  x  vx ' vx ' h x




 









(2-104)


 vx ' vx ' 




h x dz  x h vx ' vx ' dz  vx ' vx '  x  vx ' vx ' h sox



 







(2-105)

No segundo termo das “Resultante das Tensões de Reynolds”:

 vx ' v y ' 

dz   vx ' v y ' dz  vx ' v y '   vx ' v y '  h 
  y  y h

h
y
y
 h





 







(2-106)


 vx ' v y ' 

dz   vx ' v y ' dz  vx ' v y '   vx ' v y ' s0 y
  y  y h

h
y
 h





 







(2-107)

No terceiro termo das “Resultante das Tensões de Reynolds”:


 vx ' vz ' 
dz  vx ' vz '  vx ' vz '

z 
h



 

 



h

(2-108)

Ficando a “Resultante das Tensões de Reynolds”:
 vx ' vx ' vx ' v y ' vx ' vz ' 
h x  y  z  








 









v x ' v x ' dz  v x ' vx ' 
 vx ' v x '  h sox

x  h
x




 

 vx ' vz '

  v ' v '











v x ' v y ' dz  v x ' v y ' 
 v x ' v y '  h s0 y

y  h
y





x

z

(2-109)

h

Onde o 2º, o 5º e o 7º do lado direito, aplicados na superfície liquida, representam o
resultado da turbulência nesse local e podem ser modelados como a ação do vento sobre
44

a superfície liquida. Estes termos, estas tensões, serão desprezados em função de terem
pouca importância para os problemas de escoamento em rios, inundações e cheias urbanas
abordados nessa tese. Assim:

 vx ' vx ' vx ' v y ' vx ' vz '   



  x  y  z   x h vx ' vx ' dz  vx ' vx ' h sox  y h vx ' v y ' dz  vx ' v y ' h s0 y  vx ' vz '
 h





 





 





(2-110)
Onde o 2º e o 4º termos representam as tensões turbulentas ao longo dos planos verticais
enquanto o 5º termo representa a tensão turbulenta no fundo. Sendo a tensão no fundo
muito superior a tensão nos planos verticais para os problemas propostos nessa
dissertação esses termos podem ser negligenciados:

 vx ' vx ' vx ' v y ' vx ' vz '   

1 F


h x  y  z   x h vx ' vx ' dz  y h vx ' v y ' dz    x












(2-111)
Juntando todos os termos da equação:




 



 

 




v x v x dz 
v y v x dz   v x dz 


x h
y h
t h












g 
H 2  gH s0 x    vx ' vx ' dz    vx ' v y ' dz  1  xF

2 x
x h
y h


(2-112)

Sendo as componentes medias na vertical definias nas equações (2-75):

 









2



Vx H 
V y Vx H  Vx H 
x
y
t















g 
H 2  gH s0 x    vx ' vx ' dz    vx ' v y ' dz  1  xF
2 x
x h
y h


(2-113)

Reagrupando:
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h





















  2
g 2 



1
Vy Vx H 
Vx H  gH s0 x 
vx ' vx ' dz 
vx ' v y ' dz   xF
Vx H  H  


x 
2

y

t

x

y


h
h

(2-114)
Dividindo por H:







 











  2 g  

1 
1 
1 F
Vy Vx 
Vx  g s0 x 
vx ' vx ' dz 
vx ' v y ' dz 
x
Vx  H  


x 
2  y
t
H x h
H y h
H

(2-115)
Tem-se assim:


Vx














g 
H   1   vx ' vx ' dz  1   vx ' v y ' dz  1  xF
Vx  Vy
Vx  Vx  g s0 x 
x
y
t
2 x
H x h
H y h
H

(2-116)
Considerando as Tensões de Reynolds definidas como:
 xx

1

H

 yy  

1
H



 v ' v 'dz    x
x

t



h



 v ' v 'dz    y

 v y

y

y

t



h

 xy   yx  

 ac

 vx

x

1
H

vx  2
v
2
  k  2 t x  k
x  3
x 3
v y  2
v
2
  k  2 t y  k
y  3
y 3



 v
 v ' v 'dz    y

x

x

y

t

h

cf



v y 

x 

(2-117)

(2-118)

(2-119)



v x v x 2  v y 2
 bx   d 
  h 
 2

(2-120)

Onde k é coeficiente de dispersão turbulento e  t é a viscosidade turbulenta.

Assim, pode-se reescrever a equação da conservação de quantidade de movimento 2DH
no eixo x como:
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Vx

 
v 



g 
H     2 t vx  2 k     t  vx  y   1  xF
Vx  Vy Vx  Vx  g s0 x 
x
y
t
2 x
x 
x 3  y   y x  H
(2-121)

Analogamente a equação no eixo y será:

Vx

 
v
v 





g 
H     2 t y  2 k     t  vx  y   1  yF
Vy  Vy Vy  Vy  g s0 y 
x
y
t
2 y
y 
y 3  x   y x  H
(2-122)

Substituindo  yF as equações ficam:

Vx




Vx  V y V x  Vx 
x
y
t
 
v 
c 


H     2 t vx  2 k     t  vx  y   1  acd  f vx vx 2  v y 2
2 x
x 
x 3  y   y x  H  2   h 

g s0 x  g

(2-123)

Vx




Vy  Vy Vy  Vy 
x
y
t
 
v
v 
c 




H     2 t y  2 k     t  vx  y   1  acd  f v y vx 2  v y 2
2 y
y 
y 3  x   y x  H  2   h 

g s0 y  g

(2-124)
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2.4.3 Equações de Saint Venant
Podemos deduzir as equações unidimensionais de Saint Venant a partir da integração das
equações de Navier Sotkes 2DH no eixo y, entre os limites b0(x,z) e b(x,y) ilustrados na
Figura 2.11.
b

b0

Figura 2.11 – Limites de integração no eixo y.

2.4.3.1 Condições de contorno cinemáticas
Em ambos os lados o escoamento acompanha as margens:

Margem Esquerda

vy

vs
vx

α

b

β

vx
vy
b0

vs
Margem Direita

Figura 2.12 – Condições de Contorno nas margens.

•

Em b0:
vx  vs cos   vs 

vx
cos 

(2-125)
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v y  vs sen

(2-126)

Assim:
v y  vxtg

(2-127)

Mas tg  

v y  vx

•

b0
:
x

b0
x

(2-128)

Em b:
vx  vs cos   vs 

vx
cos 

(2-129)

v y  vs sen

(2-130)

v y  vxtg

(2-131)

Assim:

Mas tg 

b
:
x

v y  vx

b
x

(2-132)

2.4.3.2 Equação da Continuidade 1D:
Considerando a equação da continuidade para um escoamento 2DH (2-76) e integrando
no eixo y:
b

 H

  t

b0



 

b



(2-133)

 dy   y H v dy  0

 H 

dy



b  t  b  x H vx
0
0
b

 dy  0



H vx 
H vy
x
y
b



b0



y



(2-134)
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Aplicando a regra de Leibnitz termo a termo, temos o primeiro termo como:


b
b
 H 
b  t dy  t b H dy  H b t  H b0 t0
0
0
(2-135)
b

b

Considerando que b e b0 definem as margens da calha principal do rio e que estas são
invariáveis no tempo, as derivadas

b b0
e
são nulas.
t
t


 H 
b  t dy  t b H dy
0
0
b

b

(2-136)

Sendo a integral da altura H ao longo do eixo y a área da seção transversal o termo fica:


A
 H 
b  t dy  t b H dz  t
0
0
b

b

(2-137)

O segundo termo:

 


b
b


b  x H vx dy  x b H vxdy  H vx b x  H vx b0 x0
0
0
b

b

(2-138)

 b
H vx dy :
Sendo Qx 
x b
0

  x H v dy 
b





x

b0

Qx
b
b0
 H vx
 H vx
b x
b x
x
0

(2-139)

O terceiro termo:

  y H v dy  H v
b





y

b0

y

b

 H vy

b0

(2-140)
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Juntando todos os termos:

A Qx
b
b0

 H vx
 H vx
 H vy  H vy  0
b x
b x
b
b
t x
0

0

(2-141)

Substituindo na equação anterior os valores obtidos para vy nas margens b0 e b, resta:

A Qx

0
t x

(2-142)

Assumindo seções aproximadamente retangulares com largura B aproximadamente
constante:
BH Qx

0
t
x

(2-143)

2.4.3.3 Equação da Navier-Stokes 1D – Equações de Saint Venant:
Integrando no eixo y as equações de quantidade de movimento 2DH na direção y
considerando por hipótese que vx e H são aproximadamente constantes em y e que v y é
de pequena magnitude, de forma que suas derivadas podem ser desconsideradas. Assim
a equação fica, multiplicada por H e integrada:

 

  



vy A 
vyQx  vxvy H
t
x



b

b
 vx v y H
x





b0

Usando as condições de contorno cinemáticas

b0
 vxvy H
x



v y  vx

  v v H 
b

x y

b0

0

(2-144)

b0
x

(2-128) desenvolvidas anteriormente (2-127) e (2-131), já
desenvolvidas anteriormente, resta:

 







vy A 
v yQx  0
t
x

(2-145)

Tirando v y de dentro das derivadas:
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vy  A  Qx   0
x 
 t

(2-146)

Onde os termos somados no interior dos colchetes são a equação da continuidade (2-141).
Integrando agora no eixo x a equação (2-144) multiplicada por H:

vx




H vx  v y H vx  H vx 
x
y
t
v y  1
v
v 2   

 
H 2   H 2 t x  k    H t  x     xF
2 x
x 
x 3  y 
 y x  

 

g Hs0 x  g

(2-147)
Onde por hipótese K e v y são constantes, e, vx é constante em y. Assim:

 vx v y  
 
 H t     0
y 
 y x 

(2-148)

Reescrevendo (2-147):

 2 vx 1 F



g 
2
vx H vx  v y H vx  H vx  g Hs0 x 
H  2 H t 2   x
x
y
t
2 x
x


 

(2-149)
Procedendo-se a integração termo a termo:

 

 



b
b
b t vx Hdy  t b vx H dy  vx H b t  vx H b0 t0
0
0
b

b

Onde as margens são invariáveis no tempo, logo

b b0

 0 , temos:
t b 0 t





v
Hdy

v
Hdy

v
H
dy

vx A
x
x
x
b t
b
b

t

t

t
0
0
0
b

b

(2-150)

b

(2-151)
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O Segundo termo:











b
b
b x H vx vxdy  x b H vx vxdy  H vx vx b x  H vx vx b0 x0
0
0
b

b

 x H v v dy  x v Q  H v v  x  H v v 
b





x x

b

x

x

x x b

x x b0

b0

(2-152)

b0
x

(2-153)

O terceiro termo:



 




 y H vy vxdy  H vx vy b  H vx vy b0
b0
b

(2-154)

Considerando as condições de contorno (2-128) e (2-132) reescrevemos a equação acima:

 y H v v dy  H v v  x  H v v 
b



b

y x

x x b

x x b0

b0

b0
x

(2-155)

O quarto termo:
b

 g Hs

0x

dy  gAs0 x

b0

(2-156)

O quinto termo:

g 

g 2
 g 2  b  g 2  b
2
b  2 x H dy  x b  2 H dy   2 H b x   2 H b x0
0
0
0
b

 

b

 

 

 

Considerando que H em b é aproximadamente igual a H em b 0 e que

(2-157)

b b0
, temos:

x x
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g 

g 2
 g 2
 g
2
b  2 x H dy  x b  2 H dy   x 2 H B   x 2 HA
0
0

 

b

 

b

 

(2-158)

O sexto termo:

 2 vx
 2 vx
  2H t x2 dy  2 A t x2
b0
b

(2-159)

Esse termo é fruto de uma modelação que agora está sendo estendida para o caso
unidimensional, não se procedendo uma integração rigorosa.
O sétimo termo:
b

1

 

F
x

dy  

b0

1
b b0  xF   B  xF



(2-160)

Juntando todos os termos:



 







b
vx A 
v x Qx  H v x v x b
 H vx vx
t
x
x
 2vx B F
 g
gAs0 x 
HA  2 A t
 x
x 2
x 2 



b0



b 0
 H vx vx
x

 bx  H v v 
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x

x b0

b 0

x

(2-161)





 2vx B F


 g
vx A 
vxQx 
HA  gAs0 x  2 A t 2   x
t
x
x 2
x


(2-162)

Abrindo os dois primeiros termos:



vx A  vx A  A vx
t
t
t



(2-163)






vxQx  vx Qx  Qx vx
x
x
x

(2-164)
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Somando-os e considerando a equação da continuidade:

 





vx  A  Qx   A vx  Qx vx  A vx  Qx vx
x 
t
x
t
x
 t

(2-165)

Abrindo o terceiro termo:
 g
 g 2
g H
g B
HA 
H B  2 HB
 H2
x 2
x 2
2 x
2 x

(2-166)

Considerando a hipótese de que a seção pode ser considerada aproximadamente
retangular:
A  HB  (  h)(b  b0 )

(2-167)
Temos:
B b b0 

0
x
x

(2-168)

Então:
2HB

H
  h 
 
h 
 gA
 gA
 gA
x
x
x
x

(2-169)

Onde:
s0 x  

 h 
x

(2-170)

Assim:
2HB

H
  h 
 
 gA
 gA
 gAs0 x
x
x
x

(2-171)

Somando o resultado acima ao quarto termo:
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gA

 
 
 gAs0 x  gAs0 x  gA
x
x

(2-172)

Reescrevendo a equação:

 2 vx B F


 
A vx  Qx vx  gA
 2 A t 2   x
t
x
x
x


(2-173)

Dividindo pela área:

 2vx B F


 
vx  vx vx  g
 2 t 2   x
t
x
x
x
A

(2-174)

Fazendo:



B F
 x  gs f
A

(2-175)

Temos:

 2v


 
vx  vx vx  g
 2 t 2x  gs f
t
x
x
x
Lembrando que vx 

(2-176)

Qx
e chamando Qx de Q :
A
2
 2vx
  Q   1  Q  
 
  gs f  2 t
      g
t  A  x  2  A  
x
x 2

(2-177)

Lembrando que cada termo dessa equação tem um significado físico que definimos da
seguinte maneira:
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1. Contribuição da inércia:
2
  Q   1  Q  

 
   
t  A  x  2  A  

(2-178)

2. Contribuição da pressão:
g

  
x

(2-179)

3. Contribuição da gravidade e da força de atrito:
 2vx
 gs f  2 t
x 2

(2-180)

Expandindo o primeiro termo da equação 2-177:

  Q  1 Q Q A

 
t  A  A t A2 t

(2-181)

Fazendo A  HB  (  h) B , onde B é constante e lembrando que o fundo não varia no
tempo, ou seja,

 h 
 0:
t

 Q
1
Q
Q


 
2
t  A  (  h) B t B(  h) t

(2-182)

Expandindo o segundo termo da equação 2-177:
2
2
 1  Q   1   Q 
2Q Q  2Q 2 A
Q
Q
Q2
(  h)



  
   
2
3
2 2
2
3
x  2  A   2 x  A 
2 A x
2 A x (  h) B x B (  h)
x

(2-183)
Expandindo o terceiro termo da equação 2-177:
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(2-185)

 1 A Q 1  2Q
 2 vx
1 Q A 2Q A A Q  2 A 
 2 t  2

 2


2
2
x
A x x A3 x x A2 x 2 
 A x x A x

(2-186)
Podemos então reescrever a equação 2-177:

 
1
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(2-187)

58

2.5 Modelos

Hidrodinâmicos

com

escoamento

unidimensional
Os modelos hidrodinâmicos 1D são modelos com escoamento confinado em uma calha,
com uma direção preferencial, modelados com as equações de Saint-Venant de maneira
completa ou parcial. Os modelos que utilizam as equações parciais são chamados modelos
hidrodinâmicos simplificados e os que utilizam as equações completas são chamados
modelo hidrodinâmico completo.
Em diferentes situações físicas, os vários termos das equações de Saint-Venant podem ter
diferentes ordens de magnitude e, em certas circunstâncias, alguns desses termos podem
ser ignorados (CUNGE et al., 1980) dando origem aos modelos hidrodinâmicos
simplificados.
Existem basicamente dois tipos de modelos simplificados:
•

Modelos de Analogia à Difusão: São modelos que desprezam os termos de inércia
da equação dinâmica.

•

Modelos de Onda Cinemática: São modelos que desprezam os termos de inércia
e de pressão da equação dinâmica.

Assim, a partir dessa característica básica dos modelos 1D, de representar bem os
escoamentos que permanecem dentro da calha do rio, o uso desses em projetos de
engenharia que visam comportar o escoamento dentro de uma calha de projeto é suficiente
(SOUSA, 2010). Como destacado por Cunge (1980), sempre que o nível d’água extravasa
a calha principal do rio e passa ocupar as planícies de inundação, passando a escoar
segundo a topografia dessas, os modelos que permitem o escoamento em apenas uma
direção passam a ser ineficientes em representar o escoamento. A partir dessa ideia
podemos concluir que projetos de engenharia que tem como objetivo comportar a vazão
de projeto dentro de uma calha projetada não precisa de modelos em mais de uma direção
e dependendo dos requisitos de projeto podem até usar modelos mais simples.
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2.6 Modelos Hidrodinâmicos Quasi-2D
Modelos Quasi-2D são modelos que buscam reproduzir o escoamento de uma onda de
cheia ao longo de um rio, suas planícies de inundação e/ou por ambientes urbanos através
de teias de ligações unidimensionais. O espaço é representado no modelo, mas as
equações são escritas para a comunicação entre áreas, ligando-as unidimensionalmente
em uma rede multidimensional anelada.
Uma discussão interessante sobre modelos Quasi-2D é feita por Cunge et al.(1980) e
parcialmente reproduzida nos parágrafos seguintes. Cabe destacar a participação de
Cunge (Zanotetti et al. 1970) na confecção de um dos primeiros modelos quasi-2D de
grande relevância, aplicado no delta do rio Mekong.
As equações do escoamento unidimensional não-permanente e variado, como
apresentadas pelas hipóteses de Saint-Venant, já foram experimentalmente confirmadas
em canais de laboratório e em canais confinados de grande escala. Mas o uso destas
equações para simular ondas de propagação de inundações de rios é uma extrapolação do
seu papel original, especialmente em presença de planícies de inundação, e o modelador
deve estar atento para as limitações desta prática.
É possível observar que o escoamento em rios naturais não se comporta exclusivamente
como unidimensional. Rios naturais podem ser curvilíneos, seguindo a calha natural por
meandros, pelos limites do vale.
Também é possível observar, que, em certas situações, o escoamento, quando passa das
margens para a calha secundaria, não necessariamente segue a direção e o sentido da calha
principal. Quando o escoamento na calha é confinado entre diques, e ocorre o
extravasamento destes, a água que passa para as planícies de inundação algumas vezes
não consegue voltar para a calha principal e passa a escoar em novas direções definidas
pela topografia local. Neste caso, é apenas entre os diques que o escoamento pode ser
considerado unidimensional.
Nesse contexto, é necessário um modelo que perceba a ocorrência de escoamento
bidimensional para essas regiões. Mas é valido ressaltar que um modelo capaz de
reproduzir escoamento bidimensional não precisa ser, necessariamente, um modelo com
as equações de escoamento resolvidas em duas dimensões espaciais, mas pode ser
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também um modelo Quasi-2D que permita que o escoamento ocorra entre os canais e as
células de planícies através de uma rede no plano horizontal. Essa pode ser uma
representação adequada e bastante pertinente quando obstáculos formados pela topografia
ou por obras diversas (depressões, diques, estradas ...) evita a formação de uma superfície
única de escoamento.
Dessa forma, para se modelar uma região em um modelo Quasi-2D a planície de
inundação é dividida em células, que são compartimentos que representam o espaço sobre
a área de modelação de forma integrada. Em cada uma dessas células, a superfície da água
é considerada horizontal e essas células se comunicam entre si por leis hidráulicas
unidimensionais clássicas.
As leis de escoamento definidas entre as células são unidimensionais. Entretanto, o
sistema, como um todo, pode simular um escoamento no espaço 2D. Nestes modelos
Quasi-2D, a divisão da planície de inundação em células não é arbitrária, mas baseia-se
em limites naturais, ou construídos como estradas elevadas, diques, margens, etc., que
são capazes, de fato, de gerar particularidades locais nos escoamentos.
É necessário diferenciar as duas situações básicas de modelagem Quasi-2D existente:
•

Rede ramificada: Só existe um caminho possível de escoamento entre um ponto e
outro, como é observado no exemplo da Figura 2.13.

Figura 2.13 – Exemplo de uma rede de escoamento ramificada. Fonte: CUNGE et al. (1980)

61

•

Rede em “loop” ou aneladas: existem vários caminhos possíveis de escoamento
entre um ponto e outro da rede, como é observado no exemplo da Figura 2.14.

Figura 2.14 – Exemplo de uma rede de escoamento em “loop”ou anelada. Fonte: CUNGE et al.
(1980)

O escoamento pelas planícies se dá sempre por células ligadas em uma rede em “loop”,
já que, por definição o escoamento pode circular pelas células em qualquer sentido. Um
exemplo de planície modelado em células é observado na Figura 2.15.

Figura 2.15 – Exemplo de uma rede de células com escoamento em “loop”. Fonte: CUNGE et al.
(1980)
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2.6.1 Aplicações
Na década de 1960, foi proposto e construído o primeiro modelo matemático
bidimensional relevante. Este modelo foi construído para o delta do rio Mekong pela
Societé Grenobloise d'Etudes et Applications Hydrauliques (SOGREAH), a pedido da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Os
trabalhos, iniciados em 1962, terminaram em 1966 e Zanobetti e Lorgeré apresentaram
este modelo em artigo na revista La Houille Blanche (1968, citado por MIGUEZ, 2001).
O modelo desenvolvido tinha, por princípio, a divisão da bacia do rio em células de
armazenamento, que representavam trechos de rio e de planície. Em linhas gerais, este
modelo reproduzia a área alagada de todo o delta, considerando as cheias naturais e as
cheias modificadas pela construção de uma barragem, que atenuaria as mesmas e ainda
favoreceria a regularização do rio, para a navegação e a irrigação, na época da estiagem.
Os termos de inércia não eram considerados na equação dinâmica, na representação das
grandes áreas alagáveis, que eram representadas por células de escoamento, moldadas ao
terreno, conforme regência da topografia local, formando uma grande malha
bidimensional de escoamento, utilizando-se relações de descarga unidimensionais.
Outras aplicações deste tipo de modelação são, citadas por Miguez (2001), encontradas
no estudo dos seguintes casos: pantanal de Mopipi (HUTCHISON e MIDGLEY, 1973);
bacia do rio Mono (CUNGE, 1975); bacia do rio Senegal (CUNGE et al., 1980); rio
Mfolozi/Estuário Santa Lúcia (WEISS e MIDGLEY, 1978,); bacia superior do rio Rhône
(CUNGE et al., 1980); bacia do rio Paraná em Yacyreta/Apipe (MAJOR, LARA,
CUNGE, 1985).
Um modelo Quasi-2D, chamado Modelo de Redes de Ruas Urbanas, que contempla a
rede de vias urbanas como uma rede de canais, foi desenvolvido por Braschi (1991). O
modelo é um modelo simplificado da propagação de inundação em áreas urbanas que
reproduzuma rede de escoamento dos fluxos pela malha urbana de ruas. No modelo, a
capacidade de armazenamento é concentrada nos pontos nodais discretos, que tem
associados áreas de armazenamento de água. Esses nós são ligados entre si por uma rede
de “canais” retangulares, que representam o escoamento pelas ruas e são descritas pelas
equações de Saint-Venant, sem os termos de inercia. O esquema da divisão de nós/células
é mostrado na Figura 2.16.
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Nó
Ligação de
canais
Área do Nó

Figura 2.16 : Área do Nó i.

Braschi (1991) calibrou e validou esse modelo para uma cheia ocorrida em Florença em
1966, alcançando bons resultados para níveis máximos de cheia conforme apresentado na
Figura 2.17.

Elevação (m)

Nível d’água:
Calculado
Calculado
Medido
Fundo

Distancia (m)

Figura 2.17: Comparação de níveis medidos e modelados para a cheia de Florença em 1966.

O conceito de modelação por células encontrou par, no Brasil, na Tese de Mestrado
defendida por Miguez (1994), com aplicação ao Pantanal Mato-Grossense, também uma
grande planície rural alagável. Em seguida, Miguez (2001) resgata este trabalho,
adaptando os conceitos envolvidos na modelação por células para aplicação a uma bacia
urbana, modificando o foco inicial do modelo, buscando a adaptação do modelo de células
ao contexto urbano, ou seja, verificando o comportamento do modelo em termos de
pertinência de representação do escoamento sobre o espaço de uma cidade.
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A partir de então, o Modelo de Células desenvolvido por Miguez, também conhecido
como MODCEL, passou a ser utilizado em inúmeros estudos de enchentes urbanas, em
âmbito acadêmico, dentre os quais se destacam: Amaral et al. (2011), Augusto e Miguez,
(2011), Barbedo et al.(2013), Barbosa et al.(2011), Carvalho et al.( 2015), Jacob et al.
(2015), Magalhães et al. (2015), Marins et al. (2011) Mascarenhas e Miguez (2002),
Miguez et al. (2011A, 2011B, 2014, 2015), Nardine e Miguez (2016), Oliveira et al.
(2015), Rezende et al. (2009, 2011), Sousa et al. (2009A, 2009B, 2015A, 2015B), Veról
et al. (2011) e Zonensein et al. (2008). O Modelo de Células de Escoamento – ModeCel
será descrito no item 2.6.2.
Nasello e Tucciarelli (2005) aplicam o conceito do modelo desenvolvido por Braschi
(1991) só que, em semelhança ao Modelo de Células de Escoamento (MIGUEZ, 2001),
representa não somente os escoamentos superficiais pela malha de ruas urbanas, como
também o escoamento pela rede de micro drenagem. A Figura 2.18 apresenta uma
aplicação do modelo em uma pequena bacia dentro da Universidade de Palermo na Itália.

Exutório

Escoamento
por Ruas

Exutório

Rede de Drenagem

metros

Figura 2.18 : Rede de drenagem superficial e subterrânea.

Os autores usam dois eventos registrados em 1993 para calibrar e validar o modelo da
rede de drenagem da universidade de Palermo.
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Observado
Simulado

Figura 2.19 : Entrada e Saída do modelo para o evento de Calibração.

Observado
Calculado

Figura 2.20 : Entrada e Saída do modelo para o evento de Validação.

Aureli et al. (2006) comparou um modelo Quasi-2D com um modelo 2D completo em
trechos do rio Po, no noroeste da Itália e observou que os resultaos do modelo Quasi-2D
apresentaram resultados coerentes com o modelo 2D completo, em relação a áreas
inundadas, profundidades máximas e, sobretudo, vazão.
Castellarin et al (2011) usou um modelo Quasi-2d para simular a passagem de uma cheia
por um trecho do rio Po, com o rio descrito por equações de escoamento 1D e ligado a
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áreas de armazenamento nas margens por equações de vertedor. O modelo mostrou
resultados satisfatórios para identificar os pontos críticos de alagamentos com reduzido
custo computacional.
Arrighi et al (2013) usou um modelo Quasi-2D que divide uma região urbana em células
de armazenamento ligadas entre si por equações 1D, como subsidio para a elaboração de
mapas de risco de inundação urbana na cidade de Florença, na Italia. Arrighi et al (2013)
avalia os resultados do modelo como sendo precisos na estimativa da profundidade de
inundação em áreas urbanas. A Figura 2.21apresenta a estrutura do modelo desenvolvido
pelos autores.

Pontos de extravazamento
Canal de Fluxo 1D
Escoamento superficial
Células de armazenamento

Legenda
Área
Armazenamento

Figura 2.21 : Estrutura da divisão de células do modelo
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2.6.2 O Modelo de Células1.
2.6.2.1 Conceitos Básicos
Os conceitos fundamentais do Modelo de Células se referem à divisão da região a modelar
em células (ou compartimentos) homogêneas e à interligação destas células através de
relações hidráulicas capazes de representar a troca de vazões entre elas. As células de
escoamento, em grupo ou isoladamente, representam tanto estruturas hidráulicas como
paisagens naturais ou urbanas, num arranjo tal que procura reproduzir padrões diversos
de escoamento, dentro ou fora da rede de drenagem, a partir das interações entre as células
modeladas. Este modelo hidrodinâmico, apesar de trabalhar com relações hidráulicas
unidimensionais, é capaz de representar o escoamento no espaço bi-dimensional em
múltiplas direções. De fato, no caso da representação de cheias em bacias urbanas, o
modelo está apto a, inclusive, trocar vazões entre células superficiais e células
subterrâneas, que usualmente representam galerias de drenagem, possibilitando uma
representação aproximada do escoamento em três dimensões. A Figura 2.22 ilustra a
divisão em células e as trocas d’água num corte hipotético de uma bacia urbana.
A capacidade de representação do modelo é, portanto, alcançada através dos tipos e do
arranjo de células e ligações. Uma propriedade importante referente às células é a
existência de um centro de célula, que não tem relação direta com o centro geométrico e
sim com o centro de escoamento desta. Isto é, numa célula que representa uma região na
qual existe um talvegue (onde o escoamento se concentra), o centro da célula
obrigatoriamente deve estar em alguma posição ao longo deste. O escoamento entre duas
células quaisquer ocorre de centro para centro, assim, quando o modelo busca
informações para determinação do escoamento entre estas, como, por exemplo, o desnível
da linha d’água, o que o modelo verifica de fato é a diferença de cotas do nível d’água
em cada um dos centros e a distância entre estes. Os centros são os nós da rede que
concentram as informações de uma área e onde se calculam os níveis d’água. Entre dois
centros, se calculam as vazões e, consequentemente, as velocidades.

O texto foi extraído e minimamente adaptado do capitulo 2:“Modelo Matemático de Escoamento para
Cheias Urbanas” do livro Métodos Numéricos em Recursos Hídricos 5 (2001), escrito por Mascarenhas,
Miguez e Campos e da tese de doutorado de Miguez (2001).
1

68

Figura 2.22 – - Ilustração da divisão e troca d’água entre as células numa bacia urbana.

2.6.2.2 Hipóteses da Modelagem por Células
Todos os modelos estão sujeitos a hipóteses básicas e que, de certo modo, simplificam a
solução do problema, sem que com isso haja perda significativa da qualidade dos
resultados. Nota-se que as hipóteses básicas condicionam a vocação e potencial do
modelo, no caso do Modelo de Células, as hipóteses básicas são as seguintes:
A natureza pode ser representada por compartimentos homogêneos, interligados,
chamados células de escoamento. A cidade e sua rede de drenagem são subdivididas em
células, formando uma rede de escoamento bi-dimensional, com possibilidade de
escoamento em várias direções nas zonas de inundação, a partir de relações
unidimensionais de troca. São possíveis, também, trocas verticais entre células
superficiais e de galerias.
•

Na célula, o perfil da superfície livre é considerado horizontal, a área desta
superfície depende da elevação do nível d'água no interior da mesma e o volume
de água contido em cada célula está diretamente relacionado com o nível d'água
no centro da mesma, ou seja:
Vi  V( Z i )

(2-188)
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Vi  Asi x ( Zi - Z0i )

Para pequenos intervalos de tempo, de forma que

(2-189)
Asi
não constante.
t

Onde:
Z 0i - é a cota do fundo da célula
Asi - é a área superficial da célula.

•

Cada célula comunica-se com células vizinhas, que são arranjadas em um
esquema topológico, constituído por grupos formais, onde uma célula de um dado
grupo só pode se comunicar com células deste mesmo grupo, ou dos grupos
imediatamente posterior ou anterior. Essa hipótese é condicionante da solução
numérica por dupla varredura;

•

O escoamento entre células pode ser calculado através de leis hidráulicas
conhecidas, como, por exemplo, a equação dinâmica de Saint-Venant, completa
ou simplificada, a equação de escoamento sobre vertedouros, livres ou afogados,
a equação de escoamento através de orifícios, equações de escoamento através de
bueiros, entre outras;

•

A vazão entre duas células adjacentes, em qualquer tempo, é apenas função dos
níveis d'água no centro dessas células, ou seja:
Qi , k  QZ i , Z k  ;

(2-190)

As seções transversais de escoamento são tomadas como seções retangulares
equivalentes, simples ou compostas;
•

O escoamento pode ocorrer simultaneamente em duas camadas, uma superficial e
outra subterrânea, em galeria, podendo haver comunicação entre as células de
superfície e de galeria. Nas galerias, o escoamento é considerado inicialmente à
superfície livre, mas pode vir a sofrer afogamento, passando a ser calculado sob
pressão.
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2.6.2.3 O Modelo Hidrológico
A separação do escoamento superficial, como citado anteriormente, foi originalmente
representada, no Modelo de Células, através do coeficiente de runoff, definido conforme
características de cada célula. Assim, num dado passo de tempo, a lâmina de chuva
efetiva, numa célula qualquer, pode ser obtida através do produto do seu coeficiente de
runoff pela precipitação referente ao mesmo período.
Com o intuito de melhorar a capacidade de representação dos fenômenos hidrológicos
envolvidos na geração das cheias no Modelo de Células, foi desenvolvido um modelo
hidrológico simples, representando a infiltração, a interceptação vegetal e a retenção em
depressões, sendo estes dois últimos considerados de modo combinado em uma parcela
chamada de abstração. A abstração se manifesta enquanto se enche um reservatório que
modela a sua capacidade, enquanto a infiltração pode ocorrer enquanto houver uma
lâmina d’água sobre a superfície da célula modelada. Num passo de tempo qualquer, os
cálculos referentes às rotinas hidrológicas são realizados em primeiro lugar, e, em
seguida, a propagação dos escoamentos é feita através das rotinas hidrodinâmicas.
2.6.2.4 O Modelo Matemático
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:

Asi

dZi
 Pi   Qi,k
dt
k

(2-191)

Onde:
Qi,k

- vazão entre as células i e k, vizinhas entre si;

Zi

- cota do nível d’água no centro da célula i;

ASi

- área superficial do espelho d’água na célula i;

Pi

- vazão relativa à parcela de chuva ocorrida sobre a célula i e disponível para

escoamento;
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t

- variável independente relativa ao tempo.

A capacidade de representação do modelo está vinculada ao uso de diversos tipos de
células e ligações. Portanto, fica evidente que algumas informações pertinentes ao modelo
se referem às células como elementos representativos da superfície modelada e outras se
referem às ligações entre estas representando as relações hidráulicas. Para diferenciar as
células e ligações do modelo entre si, cada qual com suas características peculiares, o
modelador deve especificar a que tipo pertence cada uma delas.
2.6.2.4.1 Propriedades das células
O tipo de célula define características do armazenamento da água na mesma, além de
características da representação hidrológica e de usos da água feitos no interior desta. O
tipo de ligação define qual relação hidráulica será utilizada para simular o escoamento
entre as células comunicadas pela ligação.
As células podem representar a natureza isoladamente ou em conjuntos, formando
estruturas mais complexas. Mesmo um conjunto resumido de tipos de células possui
grande capacidade de representação, ao se pensar em suas possíveis associações. Porém,
a definição do conjunto de tipos de ligação, que são representativas de leis hidráulicas
que traduzem determinados escoamentos, pode fazer grande diferença na tentativa de
reproduzir a multiplicidade dos padrões de escoamento de um cenário urbano.
A atividade de modelação topográfica e hidráulica deve então contar com um conjunto
pré-definido de tipos de célula e de tipos possíveis de ligações entre células. A Figura
2.23 mostra, esquematicamente, os tipos de células existentes em uma situação típica e
esquemática da paisagem urbana, bem como as funções assumidas por estas células.
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Figura 2.23 – - Tipos de Células.

Conjunto tipo de células pré-definido:
•

Célula do tipo rio ou canal: Sobre estas células é que se desenvolve o escoamento
principal da drenagem a céu aberto. O conceito de área total e de armazenagem
não se aplica a células deste tipo, pois, neste caso, ambas são idênticas;

•

Célula de galeria: representa os condutos que formam a rede de drenagem
subterrânea. Sobre células deste tipo não faz sentido considerar a precipitação
(célula subterrânea), a água que aflui a células deste tipo é originária de células
superficiais. O conceito de área total e de armazenagem também não se aplica a
este tipo de célula, sendo ambas idênticas. Este tipo de célula usualmente não será
empregado na modelação de bacias rurais;

•

Célula de planície urbanizada, para a representação de escoamentos a superfície
livre em planícies urbanas alagáveis considerando 3 patamares médios da
urbanização: meio-fio, calçadas e o interior das residências.As células de planície
urbanizada são ligadas umas às outras por ruas, englobando também áreas de
encosta, para recepção e transporte da água precipitada nas encostas para dentro
do modelo, áreas de vertimento de água de um rio para ruas vizinhas e vice-versa
e áreas de transposição de margens, quando é preciso integrar as ruas marginais a
um rio que se comunicam através de uma ponte;
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•

Célula de planície não-urbanizadas, funcionam como células de planície
urbanizada, mas aqui com o fundo chapado, sem patamares de urbanização;

•

Célula de reservatório: este tipo de célula tem como característica fundamental a
definição de uma curva cota-área qualquer, informada pelo usuário do modelo,
através de uma tabela contendo pares de valores desta curva.

Uma informação importante referente a cada uma das células é a área da mesma. O
Modelo de Células faz uso, em alguns tipos de células, de um conceito importante que é
a diferenciação entre a área total da célula, que é aquela sobre a qual efetivamente ocorre
a precipitação, e a área de armazenamento, que a fração da área total da célula onde de
fato se verifica a acumulação de água. A Figura 2.24 ilustra a aplicação deste conceito
em uma célula em que uma parte de sua área está situada numa região de encosta e a outra
está situada numa região mais plana. Para efeito da determinação do alagamento nesta
célula é uma aproximação mais verdadeira da natureza considerar a acumulação de água
ocorrendo apenas na região mais plana.

Figura 2.24 – - Ilustração da diferença entre a área total e a de armazenamento.

2.6.2.4.2 Propriedades e tipos de ligações
As leis hidráulicas de descarga entre células podem ser de vários tipos: Estas relações irão
expressar os tipos de ligação hidráulica disponíveis para representação da diversidade dos
escoamentos, na rede de drenagem e sobre a planície de inundação, conforme descrito a
seguir, resultando em relações do tipo

Qin,k  Q  Zin , Z kn  ;

(2-192)
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Onde:
i – célula principal;
k – célula subordinada;

n – passo de tempo considerado.
As ligações típicas de escoamento entre células, que podem ser escritas em função de leis
hidráulicas, listadas a seguir.
•

Ligação Tipo Canal: Este tipo de ligação corresponde ao escoamento em rios e
canais, podendo também ser aplicado ao escoamento em ruas. A formulação
utilizada para representar ligações deste tipo é a equação dinâmica de Saint
Venant. Considera-se aqui que a variação da velocidade do escoamento no tempo
é maior do que esta variação no espaço, de forma que a derivada da velocidade
em relação à distância longitudinal pode ser desprezada, ou seja, considerando
apenas o termo local dentre os dois termos de inércia. A equação dinâmica pode
ser, então, considerada da seguinte forma:
v
h
g
 g .  S0  S f
t
x



(2-193)

Introduzindo-se a cota do NA (Z) e reagrupando o termo de pressão e adeclividade
do leito, tem-se:
v
Z
g
  g.S f
t
x

(2-194)

Onde:
Z - cota da superfície livre (NA);

Sf 

Qi2,k n2
Ai2,k Ri4,k3

- declividade da linha de energia;

Ai ,k - área molhada da seção transversal de escoamento entre as células i e k;
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Ri ,k - raio hidráulico da seção transversal de escoamento entre as células i e k;

n - coeficiente de rugosidade de Manning.
x, t - variáveis independentes relativas a espaço e tempo.

A
R
Os parâmetros n , i ,k e i ,k , representativos da seção transversal de escoamento

entre as células i e k, são calculados com o nível d'água obtido para esta seção,
através de uma ponderação entre os níveis d'água das células i e k.
•

Ligação Tipo Planície: corresponde ao escoamento à superfície livre sem nenhum
dos termos de inércia, sendo usual na ligação entre quadras alagadas, podendo
representar o escoamento através das ruas. Esta ligação é equivalente a modelos
hidrodinâmicos de analogia à difusão e pode ser escrita como:

.

•

dZ
  g.S f
dx

(2-195)

Ligação Tipo Vertedouro: esta ligação, que representa o vertimento por
transbordamento do rio ou canal para a planície e entre células da planície em
locais onde barreiras físicas formam fronteiras, que passam a funcionar como
vertedouros, utiliza a fórmula clássica deste tipo de estrutura, livre ou afogada. A
distinção entre estas duas situações é feita pelo seguinte critério: se Z k  Zi , o
escoamento é livre se  Zi  Zc    2 3  Zk  Zc  onde Z c é a cota da crista do
vertedouro; caso contrário, o escoamento é afogado.
Para escoamento livre, tem-se, também para Z k  Zi :

Qi ,k  L L  Zk  Zc 

32

(2-196)

Para escoamento afogado, se Z k  Zi :

Qi,k  A L  Zi  Zc  Zk  Zi

(2-197)
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Onde,
L ,  A - coeficientes de descarga sobre vertedouro, livres e afogados,

respectivamente.
L - Comprimento do vertedouro

•

Ligação Tipo Orifício: para este tipo de ligação, utiliza-se a relação clássica do
escoamento em orifícios, de forma que a vazão saindo da célula i, para uma célula
k, através de um orifício, será, em módulo:

Qi,k  . Ai ,k 2 g  Zi  Z 

(2-198)

Onde,
 . - coeficiente de escoamento através do orifício de área Ai,k , entre as células;
Z - cota de fundo da saída do orifício.

•

ligação tipo entrada de galeria, com contração do escoamento;

•

ligação tipo saída de galeria, com expansão do escoamento;

•

ligação tipo galeria, com escoamento à superfície livre ou sob pressão;

•

ligação tipo descarga de galeria em rio, funcionando como vertedouro, livre ou
afogado, ou orifício, para galerias que chegam a um rio em cota superior ao fundo
deste, por uma das margens;

•

ligação tipo bueiro, como interface das células superficiais com as células de
galeria;

•

ligação tipo bombeamento, com descarga de uma célula para outra a partir de uma
cota de partida;

•

ligação tipo comporta flap, funcionando como este tipo de comporta de sentido
único de escoamento.
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•

Ligação Tipo Equação Cota x Descarga (para estruturas especiais calibradas em
modelo reduzido): neste caso, a equação reproduz uma relação genérica entre
descarga e cota. Esta opção abre uma interessante possibilidade que é a de
conjugar o modelo matemático com modelos reduzidos, que podem dar
importantes informações quanto à definição de relações para estruturas
específicas.

2.6.2.5 Modelo Numérico
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. A discretização temporal da equação diferencial 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.
O esquema utilizado para marcha no tempo é o totalmente implícito. Para economia de
tempo de cálculo e maior rapidez em determinadas aplicações, foi desenvolvida e também
implementada uma versão explícita do modelo numérico, a qual, entretanto, está sujeita
a restrições de estabilidade numérica nos incrementos da malha de discretização, o que
não ocorre com a formulação implícita. O sistema resultante possui uma matriz de
coeficientes esparsa, com muitos elementos iguais a zero. A solução deste sistema, por
métodos convencionais de solução de matrizes, que trabalham com a matriz cheia,
envolve uma série de operações desnecessárias com valores nulos, o que, na prática,
significa desperdício de tempo.
Com base na esparsidade da matriz de coeficientes, utiliza-se um método de solução de
sistemas do tipo dupla varredura, sobre o modelo topológico de células. O procedimento
básico, ponto de partida do método de dupla varredura, consiste em se arranjar
topologicamente às células que formam o modelo em uma certa quantidade de grupos
numerados, a partir de jusante, de tal forma que, cada célula de um grupo j, central, esteja
ligada apenas a células deste mesmo grupo, a células do grupo anterior j-1 ou a células
do grupo posterior j+1, conforme pode ser visto na Figura 2.25. A primeira varredura, de
jusante para montante, tem o objetivo de agrupar o sistema em sub-matrizes; a segunda
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varredura, de montante para jusante, vai resolvendo os sub-sistemas resultantes do
agrupamento da primeira varredura.

Figura 2.25 –Arranjo das células do modelo em grupos.
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2.7 Modelos Quasi-2D Raster
Um arquivo Raster é representado por uma matriz M(i,j), composta por i colunas e j
linhas, que definem células denominadas pixels. Cada pixel representa um valor referente
ao atributo, além dos valores que definem o número da coluna e o número da linha,
correspondendo, quando o arquivo está georeferenciado, a um par de coordenadas x e y
que se encontra dentro da área abrangida por aquele pixel.
Nos modelos Raster a estrutura de um arquivo Raster é adaptado para funcionar como um
modelo Quasi-2D. São empregados desde a década de 1980 (WOOLHISER e LIGGETT,
1967 Apud JOHNSON e MILLER, 1997; MORRIS e WOOLHISER, 1980 Apud
JOHNSON e MILLER, 1997), mas foi no início do século XXI, com a abundancia dos
dados topográficos, que passaram a ter a aplicação mais difundida (HUNTER et al., 2007)
e tem ganho cada vez mais credibilidade para a modelagem de planícies de inundações
(BATES e DE ROO, 2000; HORRIT e BATES, 2001; HUNTER et al., 2005; PAZ, 2007,
MOUSSA e BOCQUILLON, 2009; CASTELLARIN et al, 2011; OIKONOMOU, 2013;
SKINNERet al., 2015; DIMITRIADIS et al, 2016; GREGORETTI et al, 2016), tendo
como principal vantagem, em relação modelos 2D, a velocidade de processamento (PAZ,
2010).
No modelo Raster, cada pixel funciona como uma célula de um modelo Quasi-2D, com
nível de água horizontal nos elementos e troca de água entre o elemento e seus quatro
vizinhos em função das diferenças de nível de água, podendo ainda incorporar fontes e
sumidouros (PAZ, 2010). No modelo, cada célula/pixel tem como atributo um valor
referente a elevação equivalente à média de todas as alturas pesquisados dentro da
célula/Pixel. Tamanhos de grade de 10-100 metros tendem a conduzir para uma melhor
representação da topografia (HUNTER et al., 2007), sendo que se deve buscar o ponto de
equilíbrio entre a melhor resolução da área modelada e o custo computacional (HORRITT
e BATES, 2001), sem deixar de levar em conta o custo do levantamento topográfico.
Anselmo et al. (1996) e Di Giommarco et al. (1996-apud) consideram que malhas
retangulares podem representar melhor, mas com prejuízos computacionais e
consequentemente de velocidade de simulação (Hromadka et al., 1985; Sen, 2002). Sendo
a malha retangular mais comumente aplicada.

80

Na maioria dos modelos Raster, o fluxo de água entre as células/pixels é estimado pela
equação de Manning, onde as forças de pressão e de inercia da equação dinâmica de Saint
Venant são desprezadas (PAZ, 2007; BATES e DE ROO, 2000; HORRIT e BATES,
2002; BATES et al., 2006; SKINNER et al., 2015).
Em alguns casos quando o tamanho das células/pixels é maior que o tamanho da calha do
rio o uso de uma mesma malha para representar o rio e a planície pode apresentar
problemas; nesses casos é recorrente o uso de uma representação 1D para a calha e a
representação Quasi-2D para a planície (PAZ, 2007).
É também importante ressaltar que em um modelo Raster a água anda de elemento para
elemento a cada passo de tempo (PAZ, 2010). Dessa maneira para a água levar mais
tempo ou subdivide os elementos em elementos menores ou simula o tempo de passagem
por dentro de cada elemento e da mesma maneira a água não passa de um elemento para
o outro mais rápido que um passo de tempo.
Os modelos Raster não são comumente aplicados a grandes extensões de um rio/bacia,
tanto pela falta de levantamento como pelo custo computacional. Pelos mesmos motivos
esses modelos também não costumam ser usados para simulações de eventos de longa
duração (semanas ou meses).
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2.8 Modelos Hidrodinâmicos Bidimensionais
Modelos 2D resolvem as equações de Navier Stokes integradas na vertical completas;
sem os termos de inercia, quando são chamadas de equações difusas; e até mesmo com
as velocidades na altura calculadas apenas com a formula da continuidade, conforme
apresentado na Tabela 1.1.
Tabela 2.1 - Classificação dos modelos de escoamento 2D segundo suas premissas de modelagem.
Fonte: NÉELZet al (2009).

Método

Descrição

Aplicação

Tempo de

Resultados

Exemplos

Extensão de
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JFLOW

Computação

Modelos de grande

2D-

Equações 2D

escala onde os

sem os termos

efeitos de inercia

de momento no

não são
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planícies de

inundações urbanas

inundação.

(CHEW 2005
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APUD LEANDRO
2014).
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2D
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velocidades.
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maiores.
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Mike 21
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Equações 2D
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modelagem

solução para as
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verticais
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utilizando

Também tem sido

apenas a

aplicado em

equação da

modelagem fluvial

continuidade.

em projetos de

Extensão de
Dias

inundações,
profundidades e

TELEMAC3D

velocidades 3D.

pesquisa.
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Inicialmente os modelos 2D foram desenvolvidos inicialmente para aplicação em
estuários (LEENDERTSE 1967; BEFFA e CONNELL, 2001). A princípio a resolução
dos modelos 2D eram baseados em um método de diferença finita satisfatorios pra
resoluções de escoamentos subcrítico, mas que não eram viaveis para resoluções de
escoamtos críticos e supercríticos, assim inadequados para modelar escoamentos em
canais com declives mais acentuados, nas ultimas decadas foram desenvolvidos esquemas
de resolução baseados em volumes finitos. Estes esquemas mantêm sua estabilidade
independente do número de Froude (BEFFA e CONNELL, 2001).
Nas ultimas 2 décadas a aplicação de modelos hidrodinâmicos 2D em planícies de
inundação rurais foi amplamente difundido, permitindo avaliações sobre o nível do
detalhamento da representação física e topográfica necessárias para simular
características de fluxo em diferentes escalas, o impacto de diferentes esquemas de
solução numérica sobre os resultados obtidos e o realismo físico dos parâmetros nos
diferentes tipos de modelo (VILLANUEVA et al., 2008).
A grande dificuldade do uso desse tipo de simulação para estudos de inundações é na
criação e refino das malhas de cálculo 2D para áreas extensas devido o tempo
computacional despendido e problemas de convergência dos cálculos. A forma e tamanho
da malha têm influência direta no tempo de processamento dos dados e nos resultados
esperados (COUTINHO, 2015).
O uso em ambientes urbanos complexos começou a ser difundido na última década,
entretendo a necessidade de uma malha com resolução entre 1 e 5 metros VILLANUEVA
et al, 2008 e MIGNOT et al., 2006) para capturar os detalhes da topografia ainda é um
fator limitante para o uso dessa abordagem, por isso a necessidade de uma resolução tão
refinada para representar detalhes da urbanização dificulta o uso de modelos 2D em áreas
urbanas, podendo até inviabilizar o uso dessa abordagem (SOARES-FRAZÃO, 2010).
Uma vez existindo a topografia com detalhamento necessário a forma mais comum para
simular o fluxo de água entre estruturas são o bloqueio por elevação da área sólida e,
portanto, a transformação do Modelo digital do Terreno (DTM) para Modelo digital de
elevação (DEM) (BELLOS, 2015) e o aumento da rugosidade superficial (BELLOS,
2015) ou pela adição de termos de fricção adicionais nas equações de momentum
(SCHUBERT e SANDERS, 2012). Isso leva a outro problema, que é a metodologia mais
comum para a modelagem de inundação urbana é empregar uma representação 2D com
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resolução citada e a calibração dos parâmetros de atrito com os dados observados
(MIGNOT et al., 2006 e FEWTRELL, 2008), o que resulta frequentemente em valores
de atrito mais elevados do que os valores empíricos clássicos (FEWTRELL, 2008).
Leandro et al (2016) também destacaram este problema, reconhecendo que características
especiais encontradas em áreas urbanas, como edifícios e estradas, por exemplo, podem
obstruir os caminhos de fluxo naturais esperados e podem causar quedas verticais súbitas,
mudanças nas direções de fluxo e locais perdas de carga. Assim, apesar do fato de que
modelos de elevação digital (DEM) altamente detalhados podem estar disponíveis,
contendo informações detalhadas sobre a morfologia dessas características-chave, eles
não podem ser diretamente incluídos na grade de simulação de modelos de fluxo terrestre
2D, sem mais interpretações.
Assim como os modelos Raster a falta de informações e o custo computacional limita o
uso de modelos 2D para grandes extensões e eventos de longa duração.
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3 ALTERNATIVAS DE MODELAGEM PARA
INUNDAÇÕES EM AREAS URBANAS: DA
INTERPRETAÇÃO FÍSICA AO
DESENVOLVIMENTO MATEMATICO E A
ALTERNATIVA QUASI-2D
3.1 Modelagem

de

Inundações

Urbanas:

Conceitos,

Alternativas e Desafios
A necessidade de compreender e prever o comportamento de corpos hídricos é de extrema
relevância para a engenharia de recursos hídricos, seja para prevenir perdas materiais e
de vidas em casos de eventos hidrológicos extremos (cheias e secas), seja para aproveitar
os recursos hídricos para produção e transporte de bens necessários ao padrão de vida
contemporâneo. Essa necessidade associada com o desenvolvimento das ferramentas
computacionais, facilitando a resolução de modelos matemáticos antes complexos, serviu
para transformar a modelagem hidrodinâmica em uma ferramenta cada vez mais presente
na engenharia de recursos hídricos (CUNGE et. al., 1980).
Na drenagem urbana, a modelagem hidrodinâmica é fundamental para compreender o
problema das enchentes e para prever a eficácia dos projetos concebidos para solucionar
esses problemas.
As primeiras abordagens de modelagem matemática

de cheias urbanas tendem a

simplificar o complexo ambiente urbano, concentrando-se principalmente na rede de
drenagem e suas estruturas hidráulicas, numa representação de rede de fluxo ramificado
unidimensional (1D). Essa abordagem é util ao projetar o sistema de micro e
mesodrenagem das areas urbanas, uma vez que esses sistemas não são dimensonadas para
que ocorram extravazamento.
No entanto, se um sistema de drenagem já se encontra em uma situação de falha e é capaz
de alagar a cidade, é muito difícil trabalhar com uma rede ramificada 1D. Nesse caso, o
uso desse modelo pode não representar a realidade física, pois os processos de
escoamentos superficiais podem não ser representados como escoamento unidimensional.
85

Leandro et. al. (2016) enfatizam que, a menos de casos especiais onde o fluxo permaneça
confinado dentro das ruas e redes de canais, modelos de escoamento unidimensionais não
são aplicáveis e modelos bidimensionais (2D) de escoamento devem ser escolhidos. Se
os caminhos de fluxo forem bem conhecidos, os modelos de escoamento 1D podem ser
construídos de forma ágil e eficaz, sendo uma alternativa econômica aos modelos 2D
(SPRY e ZHANG, 2006). Leandro et. al. (2016), entretanto reconhecem que os
escoamentos superficiais em áreas urbanas são altamente complexos devido à interação
com estruturas artificiais que interferem nos caminhos do escoamento, o que torna dificil
a pré-definição nesessaria aos modelos 1D, mas também torna mais complexa a aplicação
de um modelo 2D, diferente do que ocorreria para este modelo em uma planicie de
inundação não ocupada com formação de uma superficie continua d’água. Chang et al.
(2015) ressaltam que a alta impermeabilidade e curto tempo de concentração são
elementos comuns da hidrologia urbana e sob tais condições, redes de esgotamento da
drenagem desempenham um papel primordial nas cidades modernas ao transportar o
escoamento superficial durante eventos de tempestade.
Assim, a união de modelos de chuva-vazão com modelos hidrodinamicos 1D/2D é a
tendencia de abordagem mais atual para simular inundações urbanas, embora o custo
computacional para a execução de modelos 2D seja ainda uma preocupação significativa
(PAZ et. al., 2016). Assim, uma propota para simplificar o custo computacional é a de
representar as duas “camadas” do escoamento como 1D/1D.
Leandro et al. (2009) compararam modelos 1D/1D e 1D/2D. Uma das observações feitas
é que os modelos 2D são computacionalmente muito mais caros do que os modelos 1D,
resultando em um maior tempo de computação. Em termos gerais, Leandro et al. (2009)
afirmam que a escolha entre a utilização de um modelo de rede de escoamentos
superfíciais 1D ou um modelo 2D depende da interpretação fisica, do comportamento
físico da area do estudo e da possibilidade de obtenção das respostas desejadas e essa
escolha determina a confiabilidade dos resultados e o tempo computacional necessário
para obtê-los. Quando o fluxo é principalmente confinado na rede de drenagem, os
modelos 1D podem ser suficientes. Além disso, considerando a simplicidade desses
modelos, é fácil ajustar seus parâmetros e o resultado pode ser ainda melhor do que o
obtido pelos modelos 2D, onde as incertezas nos dados requeridos são maiores e as
dificuldades de calibração tambem. Na presença de escoamentos superficiais e falhas na

86

rede de drenagem os escoamentos nas ruas podem requerer o uso de modelos 2D, quando
afetam significativamente grandes áreas.
Os resultados obtidos por Leandro et al. (2009) mostraram evidências de que é possível
estabelecer um modelo 1D/1D preciso, dependendo das características do problema. Para
realizar esta tarefa é necessário definir uma rede de superfície 1D detalhada,
caracterizando caminhos de escoamento e possíveis lagos, baseados na realidade física
(expressa, neste caso, por um modelo de elevação digital). Poços de visita devem ser
ligados às vias, caminhos devem ser definidos para lagoas e entre lagoas. A conexão entre
esgoto pluvial e superfície usava um elemento de múltiplas ligações. Esta é uma
concepção semelhante à lógica de células de fluxo.
Simões et al. (2011) apresentaram uma proposta que se somou às discursões sobre
abordagens 1D/1D e 1D/2D, numa configuração híbrida, visando aproveitar os benefícios
e superar os inconvenientes de cada abordagem individual. Um estudo de caso foi
desenvolvido para a bacia hidrográfica de Canbrook em Londres (Reino Unido). Vários
testes foram realizados utilizando modelos 1D/1D, 1D/2D e híbridos. A modelagem
1D/1D foi utilizada para representar áreas mais altas da bacia, enquanto o conceito 1D/2D
foi aplicado nas áreas onde se esperava inundação de áreas maiores. Os resultados
mostraram que o modelo híbrido foi quase tão rápido quanto o modelo 1D/1D, com
resultados semelhantes ao modelo 1D/2D escrito para toda a área.
Eleutério e Mosé (2011) compararam a modelagem 1D, 1D/2D e 2D para o mapeamento
de inundações ribeirinhas na cidade de Fislis, leste da França. Além das alternativas de
modelagem, foram construídos 28 cenários variando também as escolhas feitas pelo
modelador ao representar a topografia do sistema de planícies inundáveis. Considerando
os resultados modelados para a extensão das areas de inundação e profundidades de água,
os autores destacaram que deve ser dada atenção especial tanto na modelagem matematica
em si, como na escolha do modelador para representar a situação física. Embora a
definição das dimensões do modelo (1D, 1D/2D e 2D) pareça ser a escolha mais
importante, o fato é que a interpretação da modelagem física para acomodar diferentes
escalas de informações e níveis de detalhamento também pode influenciar
significativamente a precisão dos resultados modelados.

87

Abily et al. (2013) trouxeram uma discussão pertinente sobre as possibilidades,
desempenhos e limites do uso de ferramentas de modelagem para simulações de
escoamento de alta resolução em um local industrial como exemplo de um ambiente
denso, com complexas estruturas superficiais, que afetam (e alteram) os caminhos de
drenagem, características que também podem ser encontradas em um ambiente urbano.
Assim, essa discussão mantém sua importância tambem na presente analise sobre
modelagem de inundações urbanas. Este trabalho ressalta que modelos baseados em
equações de águas rasas 2D estão sendo cada vez mais usados para representar áreas
urbanas e dados de topografia de alta resolução estão se tornando disponíveis com certa
facilidade para apoiar esses modelos - que são pontos já discutidos e que concidem com
outros trabalhos mencionados anteriormente. Entretanto, estes autores introduzem uma
nova preocupação, considerando que a modelagem de sítios complexos merece atenção
especial em tópicos como: mudanças rápidas no regime de fluxo, pequenas profundidades
de água, desconexao entre areas de escoamento, altos gradientes, alguns dos componentes
superficiais podem introduzir efeitos verticais na hidrodinâmica de escoamento, etc.
Esses tópicos tornam a modelagem 2D desafiadora. Pode-se acrescentar a esta discussão
alguns outros problemas: “molhar” e “secar” elementos do modelo pode ser um desafio;
e, várias vezes, não é possível observar uma superfície 2D contínua movendo-se sobre a
bacia hidrográfica urbana. Muros ou terraplenos podem produzir superficies de
escoamento independentes ligadas por vertedouros ou orifícios, por exemplo.
Nesse mesmo estudo, Abily et al. (2013) mencionam que as medições de campo teriam
sido desejáveis para validar os modelos. Esta observação final parece ser rotineira na
maioria dos casos urbanos. Embora a modelagem 2D esteja se tornando mais comum e
os esforços sejam feitos na avaliação comparativa de funcionamento e desempenho destes
modelos (Crower et al., 2004, Néelz et al., 2010), a falta de dados observados parece ser
um problema frequente, impedindo comparar simulações de modelos com inundações
reais, em eventos distribuidos ao redor do mundo (por exemplo, Mignot et al., 2006, Neal
et al., 2009).
Um outro fator importante a ser levado em conta nos modelos de drenagem urbana,
conforme ressaltodo por Simões et al. (2011), é que alagamentos pelos escoametos
superfíciais, devido a intensas tempestades locais que excedem a capacidade da rede de
microdrenagem, ocorrem em menores escalas temporais e espaciais, quando comparadas
com a inundação causada pelo extravazamento de rios. Este tipo de evento, até
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recentemente, não vinha sendo objeto de grande atenção. Esses autores afirmam que "a
previsão de tais eventos ainda está na infância de seu desenvolvimento" (ibid.). Para
simular as inundações urbanas de uma forma mais realista, os modelos de inundação
urbana precisam acoplar os sistemas de micro e macro drenagem, o que corresponde ao
chamado conceito de “dupla drenagem” ou “drenagem dual” por Djordjevic et al. (1999).
Este tipo de problema, combinando inundações de rios e inundações urbanas, pode
ocorrer em duas escalas diferentes, o que torna sua modelagem mais complexa. Apel et
al. (2016) ressaltou que os estudos de um risco combinado de inundação fluvial e pluvial
dificilmente estão disponíveis e propuseram um método para analisar este caso, fazendo
com que estas duas escalas interajam, adicionando tempestades locais aos eventos de
inundação fluvial, durante os níveis de água fluvial mais altos simulados no Rio de
Mekong, na cidade de Can Tho.
Buscando a analise, evolução e adequação da modelagem de inundações urbanas, esse
trabalho busca apresentar uma metodologia de interpretação fisica do evento a ser
modelado e a partir dela usar o modelo Quasi-2D MODCEL para simulação desse evento,
de forma a dar uma alternativa aceitavel para os desafios identificados, mantendo a
confiabilidade e consistencia dos resultados modelados, mas utilizando uma ferramenta
conceitualmente robusta, mais simples e com menor demanda de dados.
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3.1 A representação da Topografia
A representação da topografia é um processo fundamental na atividade de modelagem de
escoamentos. A topografia e sua interpretação compõem um elemento determinante na
correta definição de áreas de drenagem, caminhos do escoamento e identificação de
obstáculos, além de ser responsável por definir as declividades do terreno, que tem grande
importância nas equações hidrodinâmicas.
As fontes de informação topográfica mais comuns são os mapas de curva de nível, os
modelos digitais do terreno (MDTs) e os modelos digitais de elevação (MDEs). Modelos
digitais de elevação consideram a elevação de objetos posicionados sobre a superfície da
terra, por exemplo a copa das arvores de uma região densamente florestada e o topo de
edifícios. Já os modelos digitais de terreno referem-se a cota altimétrica do nível do solo
e são construídos à partir de mapas topográficos (curvas de nível ou levantamentos por
GPS ou altimetria laser – LIDAR) (ROCHA, 2015).
Os efeitos da resolução da topografia sobre os resultados dos modelos de escoamento
foram amplamente estudados nos últimos anos (HORRITT e BATES, 2001;
MCMASTER, 2002; LI e WONG, 2010; OZDEMIR et al. 2013; BRANDT, 2016; KOMI
et al., 2017).
Na modelagem de regiões mais planas o efeito da resolução dos levantamentos
topográficos é menor. Komi et al. (2017) usou o modelo Raster LISFLOOD-FP para
simular as inundações na bacia do rio Oti, sub-bacia da bacia do rio Volta da África
Ocidental, região rural com baixa declividades. Os resultados mostraram poucas
diferenças ao longo da area modelada, de aproximadamente 8,4 km², para os grids de 30,
60, 120 e 240 metros e variações na ordem de 1 metro no nivel d’água para grides de 480
e 960 metros.
Li e Wong (2009) apontaram que MDEs com resolução mais refinada apresentaram
resultados superiores na representação dos caminhos do escoamento ao longo dos rios e
planicies de inundação, mas apenas quando a malha do modelo for pequena o suficiente
para representar essa precisão e diferenciar esses caminhos de escoamento. O que indica
a importancia da maneira que a topografia será representada no modelo.
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Em um processo de modelagem 2D, solucionado em uma malha de elementos finitos, a
região modelada é dividida em uma malha de elementos com tamanho e formatos
desejados pelo modelador, geralmente triangulares, predefinidos pelo modelo
selecionado, conforme observado na Figura 3.1.
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Figura 3.1 – Exemplo de malha de modelo 2D onde a região do rio é mais detalhada.
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Segundo Mark et al. (2004), para representar as características de uma paisagem urbana,
a malha deve ter elementos inferiores a 5 metros. Na pratica, entretanto, grandes escalas
não suportariam uma malha tão refinada (JAMIESON et al, 2012). Em modelos de rios e
planícies de inundação, o canal principal requer uma discretização refinada da malha
numérica (PAZ, 2010). Gillam et al. (2005 Apud PAZ, 2010) recomendam que a largura
do canal ocupe pelo menos 4 elementos da grade numérica, enquanto Verwey (2005)
sugere um mínimo de 10 elementos para adequadamente simular o escoamento em canais
com meandros. Nesses casos um dos caminhos seria o uso de modelos 1D/2D, evitando
o acréscimo exagerado de elementos na malha 2D para a representação de canais.
Em áreas urbanas a busca por uma resolução cada vez mais refinada é uma tendência para
muitos modeladores. Até pouco tempo, a resolução de modelos 2D urbanos ficava na
faixa de 1 metro (por exemplo, Mark et al., 2004, Aronica e Lanza, 2005, Fang e Su,
2005, Gallegos et al. 2009, Leandro et al., 2009, Gallien et al., 2011, de Almeida et al.,
2012). Avanços em recursos computacionais e com a disponibilidade recente de dados de
LiDAR de alta resolução permitiram que as primeiras simulações 2D de inundações
urbanas com resoluções inferiores, chegando na ordem de até 10 cm (OZDEMIR et al.,
2013).
Em seu estudo Ozdemir et al. (2013) simularam uma mesma região urbana com
resoluções diferentes e observaram a elevação das profundidades e velocidades máximas
de água em 37 e 32%, respectivamente, com a redução da resolução de 10 cm para 1
metro, enquanto a extensão da inundação diminui cerca de 6%. Em outro estudo com
modelos de resolução de 10 cm, Almeida et al. (2016) averiguam que pequenas mudanças
na representação da paisagem urbana, não observadas em resoluções maiores que 1 metro,
como elevações na malha rodoviaria urbana, podem alterar o fluxo do escoamento em
uma direção, entretanto os autores observam que resoluções muito detalhadas acarretam
um custo computacional, com um elevado tempo de processamento, o que pode
inviabilisar o seu uso em projetos de engenharia que demandam a analise de multiplos
cenários. Por fim, os autores ressaltam a importancia de fatores não levados em conta no
estudo, como a interação com a rede de microdrenagem. Realmente em escoamentos com
laminas d’água pequenas, onde a influencia de resoluções na ordem de centimetros
poderia ter relavancia significativa, uma boa representação da rede de microdrenagem
provavelmete será mais importante para boa representação dos escoamentos, do que o
detalhamento dos escoamentos superficiais sem essa contrapartida.
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Outra questão a ser levada em consideração é a representação dos coeficientes de
rugosidade para uma malha com resolução inferior a 1 metro. Desde a decada de 50 do
último século muitos trabalhos têm discutido e buscado estimar o coeficiente de Manning
em canais (GRISON et al., 2013), no geral tendo como base a estimativa de um trecho do
escoamento. Assim na literatura o uso e as estimativas deste coeficiente é bastante
abrangente como uma representação média do comportamento de trechos canais, mas sua
aplicação em uma resolução de 10 cm, onde imperfeições e rugosidades pontuais são mais
significativas, é pouco analisada e de difícil estimativa.
Desta forma, analisar e entender como a resolução topográfica adotada funciona em cada
modelo e qual a pré-análise necessária para a entrada destas informações em cada tipo de
modelagem é de extrema importância.
Para os modelos 2D, o processo preliminar da modelagem se limita à demarcação do
domínio a ser modelado, na montagem da malha na escala e resolução em que serão
realizados os cálculos e na delimitação das condições de contorno do modelo. Por fim,
alguns desses modelos permitem a simulação de estruturas hidráulicas adicionadas
pontualmente à malha de elementos dimensionada. Fora a representação dessas estruturas
pontuais, e o possível uso de um modelo 1D acoplado para representar redes de drenagem,
nenhuma interpretação física é necessária nessa etapa da modelagem, o modelo vai
identificar cada nó da malha representada como um ponto do domínio com uma
determinada cota e resolvera as equações de escoamento entre esses pontos.
O modelo Raster funciona com equações unidimensionais sobre uma malha quadriculada,
gerada em cima do arquivo Raster. Sua representação pode ser observada na Figura 3.2.
Da mesma maneira que ocorre nos modelos 2D, quase nenhuma interpretação física é
requerida nos modelos Raster.
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Figura 3.2 – Exemplo de malha de modelo Raster.
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A divisão para a modelagem em células de escoamento adotado nos modelos quasi-2D,
incluindo o ModCel, parte de uma premissa diferente. Antes da divisão das células é
necessário realizar uma análise da situação física da região a ser modelada, que deverá
identificar os principais caminhos do escoamento, as interações com a urbanização, as
estruturas hidráulicas existentes e quais respostas necessárias em relação à níveis, vazões
e velocidades são importantes para o caso analisado. Com essas informações, o
modelador será responsável por determinar as premissas que serão adotadas na
modelagem, criando antecipadamente um modelo conceitual do funcionamento do
sistema.
Essa abordagem pode ser trabalhosa e adicionar muita subjetividade na fase de construção
do modelo (LIANG et al, 2007). Entretanto, esta etapa interpretativa permite ao
modelador ganhar conhecimento sobre o problema, simplificando, posteriormente, a
etapa de ajuste do modelo e de seu uso na busca de soluções para o controle de
inundações. Conhecer o funcionamento da bacia e as causas determinantes das
inundações é um passo importante no processo de solução do problema. Tendo em vista
esse aspecto, esse processo de pré-análise em modelos Quasi-2D é descrito mais
detalhadamente no próximo item.
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Figura 3.3 – Exemplo de divisão de células no ModCel.

97

3.2 Metodologia da modelagem na configuração de células
Quasi-2D
Analisar e compreender o processo físico a ser modelado é extremante importante para
que o modelador possa avaliar verificar a coerência dos resultados do modelo. Nos
pacotes de modelagem das chamadas quarta e quinta geração de modelos (ABBOTT E
VOJINOVIC, 2009), que são pacotes comerciais fechados, de fácil aplicação, mesmo
para usuários com pouca compreensão dos fenômenos físicos simulados, a compreensão
do fenômeno físico e das etapas da modelagem podem fazer a diferença entre um
resultado satisfatório e um possível desastre (CUNGE, 2014).
Nos modelos Quasi-2D, incluindo o modelo de células, que dentro da classificação de
Abbott e Vojinovic (2009) poderiam ser considerados de terceira geração, a necessidade
de se compreender as leis físicas que regem o evento a ser modelado e saber os limites do
processo de modelagem são elementos fundamentais para a aplicação desse tipo de
modelos. Entretanto, essa necessidade em si não é uma desvantagem dos modelos quasi2D de células, já que o conhecimento do modelador sobre o comportamento físico do
problema e sobre a ferramenta de modelagem ajuda a refutar resultados incoerentes.
Portanto, essa característica deste tipo de modelo, embora introduzida em uma etapa
preliminar trabalhosa, torna-se, na verdade, um ponto forte.
No sentido de estabelecer uma cadeia de conceitos e etapas que conduzam o modelador,
desde as hipóteses de modelagem até os resultados, Cunge (2014) estabelece 6 passos:
1. Observação da natureza do escoamento e levantamento de hipóteses relativas aos
principais fenômenos físicos;
2. Formulação de leis físicas para os fenômenos e formulação matemática destas
leis;
3. Parametrização dos fenômenos não descritos por equações. Ex.: Coeficiente de
rugosidade, coeficiente de vertimento, etc;
4. Definição das condições de contorno para as equações matematicas identificadas;
5. Quando a resolução algebrica é impossivel considerar os algoritmos numéricos
que possibilitem a resolução das equações;
6. Interpretação dos resultados.
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Em relação ao modelo de células Miguez (2001b) identificou um conjunto básico de
procedimentos, que se propõe a representar, interpretativamente a diversidade de detalhes
urbanos, sem requerer uma malha de pontos tão denso. As premissas propostas por Cunge
(ibid.) são consideradas, mas valoriza-se especialmente o item 1.
•

Delimitar a bacia de estudo, com identificação dos talvegues e das linhas de
cumeada principais e secundárias, de modo a definir as principais linhas de
escoamento natural;

•

complementar o reconhecimento do escoamento natural da região através de
plantas, com visitas à região e relatos históricos, para ir montando o mosaico que
representará o padrão geral dos escoamentos superficiais;

•

identificar padrões de urbanização e cruzar essas informações com aquelas do
funcionamento natural da bacia, interpretando modificações introduzidas neste
comportamento e as interações do ambiente construído com o ambiente natural;

•

identificar as regiões-limite da modelação, que se tornarão as células de contorno,
de acordo com os dados disponíveis para entrada no modelo (condições de
contorno associadas a definição de cotas, de vazões ou de relações cota x vazão),
normalmente associadas à regiões de encosta, à montante, e, no caso de bacias
costeiras, as hidrogramas de maré à jusante;

•

estudar os cursos d’água principais, de modo a identificar seções de controle,
como contrações, pontes, outros, e caracterizar a declividade deste curso d’água;

•

iniciar a divisão em células pelos cursos d’água principais, fazendo as mudanças
de declividade nos centros de célula, usando seções de controle como seções entre
células;

•

associar cada célula de canal aberto à células laterais de vertimento, que podem
ser as próprias calçadas (ou ruas), que margeiam os rios, sendo fundamental a
caracterização do vertedouro de soleira espessa, pela definição de uma largura de
célula de pequena dimensão, compatível com esta caracterização;

•

as células de vertedouro servem como transição entre as células de canal e as
células de planície;

•

levantar a rede de galerias principais, identificar o seu caminhamento em planta,
associar estas galerias a ruas que passam sobre elas, de modo que, mais adiante, a
divisão em galerias acompanhe a divisão das células superficiais, se comunicando
com estas através de um conjunto de bueiros;
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•

com a macrodrenagem identificada, passar então ao tratamento das células de
planície e de encosta;

•

as células de encosta devem ser identificadas, demarcadas e separadas, de modo
que a região efetiva de troca de escoamentos e de alagamento, relativa às partes
mais baixas da região modelada, fique então disponível para avaliação e subdivisão;

•

as células de encosta corresponderão às regiões altas, cuja única finalidade será
receber água de chuva, transforma-la em vazão e convergir esta água, por uma
ligação tipo escoamento superficial de planície, por exemplo, para o interior das
regiões mais baixas, que são o foco da modelação, onde as trocas e interações são
mais intensas e onde ocorrem efetivamente os alagamentos;

•

identificar as ruas que funcionarão como canais principais, ligando os centros de
células vizinhas, ou seja, definir quais ruas serão preponderantes na constituição
do padrão de escoamento entre células de planície;

•

verificar o perfil das ruas/canais, localizando as mudanças de declividade destes;

•

posicionar o centro da célula no ponto de confluência dos canais principais
(normalmente nas interseções das ruas);

•

usualmente, toda mudança de declividade nas ruas deve ser associada a um centro
de célula. A observação desta recomendação, inclusive, normalmente leva a
delimitação de células adicionais, além daquelas definidas na avaliação dos canais
principais, que têm justamente a finalidade de possibilitar a correta representação
do perfil do fundo;

•

com o centro localizado, procede-se à delimitação das células, buscando abranger
as áreas que contribuem para o centro da mesma;

•

deve-se seguir o padrão de urbanização da região, identificando o caimento de
cada lote para as ruas em questão. Esse padrão introduzido pela urbanização
modifica a topografia natural compondo uma nova realidade física;

•

deve-se atentar para o caso de vilas, que alteram a uniformidade da demarcação
das células, produzindo, às vezes, apêndices que parecem invadir a área de outra
célula;

•

identificar e quantificar as áreas de armazenamento disponíveis em cada célula,
que serão, efetivamente, as áreas inundadas em caso de enchentes urbanas;
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•

identificar as células de transposição, localizadas nos pontos onde uma rua
principal cruza um rio por sobre uma travessia: nestes pontos deve-se prever uma
célula de transposição de vazões superficiais de um lado para outro do rio;

•

onde há presença de uma ponte, pode-se considerar uma seção de controle,
separando duas células de rio; entretanto, se este também é um ponto de
recebimento das contribuições vindas pelos dois lados da rua que cruza o rio, deve
se ter um centro de célula associado a estas contribuições, fazendo surgir, assim,
a necessidade desta célula especial de transposição, que se sobrepõe à ponte,
recebendo os escoamentos superficiais e ligando as células de vertedouros através
do tabuleiro da ponte;

•

sugere-se a colocação de setas indicativas da direção do escoamento entre centros
de células, para a visualização dos padrões que estão sendo estabelecidos;

•

mostrar explicitamente, por qualquer convenção arbitrada, quando células
vizinhas não se comunicam por efeito de obstáculos locais (muros, construções,
...) para que, neste caso, não haja posterior engano na definição do esquema
topológico, ou seja na montagem do modelo de articulação das células.

Tendo em conta esses pontos, o modelador terá como primeira definição a ser decidida o
tamanho médio das células que representarão o sistema a ser modelado. Essa decisão deve
ter como base qual a resposta esperada e a escala do trabalho. O tamanho das células pode
variar desde um simples lote ou uma fração de um quarteirão, para casos em que é
esperado observar a velocidade e os níveis de água em uma rua e observar o
funcionamento da microdrenagem, até casos em que vários quarteirões são representados
em uma única célula, quando o objetivo do modelo é observar os níveis de
extravasamento de um grande corpo hídrico e as velocidades do escoamento apenas
dentro da ordem de grandeza desse corpo hídrico.
Na Figura 3.4 observa se um loteamento hipotético que servirá de exemplo para a divisão
de células urbanas, a título de ilustração do processo envolvido na modelagem quasi-2D.
O objetivo do modelo seria avaliar os escoamentos superficiais e futuramente
dimensionar uma rede de microdrenagem. Nesse exemplo, para poder observar os
resultados de vazão e nível em cada rua seria necessário que a escala das células
represente cada quarteirão do loteamento.
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Figura 3.4 – Exemplo de divisão de células em um loteamento.
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A segunda etapa da análise física passa por identificar os principais caminhos da água
dentro da região modelada. Em uma área urbana, a água ira escoar superficialmente,
principalmente pelas ruas que, é importante lembrar, vão funcionar como canais durante
as inundações. Em regiões não urbanizadas, a água pode usar canais, talvegues e planícies
para escoar. O escoamento por microdrenagem será explicado mais a diante.
Na Figura 3.5 os principais caminhos superficiais da água são identificados pela
declividade das ruas.
Após a identificação dos escoamentos, deve se identificar os principais pontos em que
podem ocorrer mudanças no escoamento, pontos em que a direção do escoamento de água
pode mudar, onde podem ocorrem mudanças na declividade de fundo do escoamento, em
que um escoamento pode se dividir em duas direções ou na confluência de 2 duas “linhas”
de escoamento. Esses pontos serão considerados centros de células e o escoamento da
água será calculado pelo modelo entre um centro de célula e outro centro vizinho, sempre
em composições 2 à 2.
Na Figura 3.6 os pontos principais foram identificados e assoados às esquinas do
loteamento, locais onde os escoamentos das ruas trocam de direção e se ramificam.
Com os centros de células localizados a próxima etapa se refere ao traçado das células de
escoamento. As células vão abranger toda a área em que ocorrem escoamentos. A divisão
deve levar em conta a definição dos divisores físicos e as regiões de acúmulo de água. No
final, a divisão dos limites das células se dá pela separação dos centros de células préestabelecidos
Na Figura 3.7 foram traçadas as células que representarão a composição do terreno para
receber a rede de escoamentos. Esta é uma rede em “loop” ou anelada, permitindo a
circulação da água, conforme níveis calculados.
Com as células determinadas começa o processo de escrever o modelo. O primeiro passo
é numerar as células e decidir qual o tipo de cada célula. O conjunto tipo de células prédefinido é:
•

de rio, ou canal, por onde se desenvolve o escoamento principal da drenagem à
céu aberto, podendo ser a seção simples ou composta;

•

de galeria, subterrânea, complementando a rede de drenagem;
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•

de poço de visitas, integrando a camada de escoamentos subterrâneos à camada
de escoamentos superficiais;

•

de planície, urbanizadas ou não urbanizadas, para a representação de
escoamentos a superfície livre em planícies alagáveis, bem como áreas de
armazenamento, ligadas umas às outras por ruas, englobando também áreas de
encosta, para recepção e transporte da água precipitada nas encostas para dentro
do modelo, áreas de vertimento de água de um rio para ruas vizinhas e vice-versa
e áreas de transposição de margens, quando é preciso integrar as ruas marginais a
um rio e que se comunicam através de uma ponte;

•

de reservatório, simulando o armazenamento d’água em um reservatório
temporário de armazenamento, dispondo de uma curva cota x área superficial, a
partir da qual, conhecendo-se a variação de profundidades, pode-se também
conhecer a variação de volume armazenado. A célula tipo-reservatório cumpre o
papel de amortecimento de uma vazão afluente.

Em seguida é preciso escolher qual equação vai representar o escoamento que ocorre
entre as células. Cada equação é representada como um tipo especifico de ligação. O
modelo de células dispõe dos seguintes tipos de ligações:
✓

Ligação Tipo-Rio

✓

Ligação Tipo-Planície

✓

Ligação Tipo-Transição Canal/Galeria (entrada e saída de galerias)

✓

Ligação Tipo-Galeria sob Pressão

✓

Ligação Tipo-Vertedouro

✓

Ligação Tipo-Orifício

✓

Ligação Tipo-Descarga de Galeria em Rios ou Canais Principais

✓

Ligação Tipo-Bueiros

✓

Ligação Tipo-Equação Cota x Descarga (para estruturas especiais calibradas em
modelo reduzido)

✓

Ligação Tipo-Bombeamento

✓

Ligação Tipo-Comporta FLAP

Na Figura 3.9 foi representada a topologia com os tipos de células, suas posições e
ligações típicas.
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Figura 3.5 – Exemplo da analise dos caminhos do escoamento.
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Figura 3.6 – Exemplo da localização do centros de celulas
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Figura 3.7 – Exemplo da divisão de células.
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Figura 3.8 – Exemplo da numeração das células.
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Legenda
Célula de planície urbanizada

Célula de canal
Ligação de canal
Ligação de canal
Ligação de vertedor

Figura 3.9 – – Exemplo da organização da topologia.
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No tratamento de galerias surge um novo conceito na modelação por células, que é o da
modelação por camadas. Assim, num mesmo local, o escoamento pode estar ocorrendo
em dois níveis: um superficial, sobre ruas ou quadras alagadas, e outro subterrâneo, em
galerias, ligadas ao nível superficial através de ralos e poços de visita. A representação
da microdrenagem vai ocorrer pela representação dos poços de visitas. Assim para cada
célula superficial deve ser criado uma célula representando um poço de visitas, essa célula
será do tipo 4, vai ter a cota igual a cota de fundo do PV e se ligara a superfície por
ligações Tipo-Bueiros (M2) que representam os ralos e ligações Tipo-Comporta FLAP
(F) que representa o transbordamento do PV. Os PV vão ligar entre si por ligações TipoGaleria (G2), formando a rede de microdrenagem propriamente dita.
A Figura 3.10 representa esquematicamente a divisão das camadas de escoamento
superficial e subterrâneo além, de esquematizar as ligações pertinentes.
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A- Rua à ser modelada.

B- Divisão das células.

C- Ligações representando o escoamento superficial, o escoamento nas galerias e a interação entre
microdrenagem e escoamento superficial.

Figura 3.10 – –Representação de uma galeria e do escoamento em duas camadas.

Na Figura 3.11, observa a rua 8, onde será acrescentado uma galeria. A rua está
atualmente dividida em 3 células (célula 25, célula 34 e célula 44). Em cada célula de rua
será criada uma célula tipo 4, que representará um poço de visita. Para facilitar ás
referências a estas células, seu número será o número da célula superficial, acrescentado
de 100, conforme observado na Figura 3.12.
Assim, a célula 125 representara o poço de visita da célula 25 e será ligada a essa por uma
ligação Tipo-Bueiros (M2), será ligada a célula 34 por uma Tipo-Comporta FLAP (F),
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que representara o extravasamento desse poço em uma situação em que o NA ultrapasse
a cota do "teto" do poço e será ligado ao próximo poço por uma ligação Tipo-Galeria
(G2).
O mesmo processo se repetira nos pares de células34/134 e 44/144. A nova configuração
da topologia pode ser vista na Figura 3.13.

Figura 3.11 – Rua 8 ("25-34-44").
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Figura 3.12 – – Rua 8 ("25-34-44") com as células de bueiro.
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Legenda
Célula de poço de visitas

10

11

12

13
Célula de planície urbanizada

20

21

22

23

24

25

125
Célula de canal

30

31

32

33

34

134

35

40

41

42

43

44

144

45

50

51

52

53

54

55

56

57

Ligação de canal
Ligação de canal
Ligação de vertedor
Ligação de ralo
Ligação de galeria
Ligação de comporta "flap"

Figura 3.13 – Exemplo da organização da topologia com galeria na rua 8 ("25-34-44").
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Outra modificação comum, em uma região modelada em células é a inclusão de um canal
no meio de células de planícies. Para isso deve-se criar uma célula de canal entre as
células de planície existentes. Na topologia, essa célula deve se posicionar em uma linha
que a habilite a ter ligações com todas as células de planícies com as quais essa célula de
canal tenha margens.
As células de canais ligam-se entre si por ligações Tipo-Canal (C), que resolvem a
equação dinâmica de Saint-Venant completa, ou por ligações Tipo-Planície (P), que
resolvem a equação dinâmica de Saint-Venants em considerar o termo de inércia, e se
ligam com as margens por ligações Tipo-Vertedouro (V), que resolvem a equação clássica
de vertedor.
Na Figura 3.14 observa-se a rua 1, onde uma faixa de casas será retirada para dar lugar a
um canal. O trecho da rua onde será criado o canal está atualmente dividido em 4 células
(célula 32, célula 42, célula 53 e célula 54). Em cada célula desse trecho de rua será tirado
uma faixa de casas e acrescentado um canal, divido em 3 células, conforme observado na
Figura 3.15. As células de planície que em parte se tornaram um canal devem ter suas
áreas corrigidas e passam a ligar com o canal por ligação Tipo-Vertedouro (V).
A nova configuração da topologia pode ser observada na Figura 3.16.
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Figura 3.14 – Rua 1 ("32-42-53-54").

116

Figura 3.15 – – Rua 1 ("32-42-53-54") com o novo canal.
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Legenda
Célula de planície urbanizada
10

11

12

13

Célula de canal
20

21

22

23

30

31

32

40

41

42

142

50

51

52

53

153

24

25

33

34

35

43

44

45

154

54

55

Ligação de canal
Ligação de canal
Ligação de vertedor

56

57

Figura 3.16 – Exemplo da organização da topologia com o canal na rua 1 ("32-42-53-54").
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4 METODOLOGIA – TESTES DE APLICAÇÃO DE
MODELOS 2D
A Agencia de Meio Ambiente Britânica (NÉELZ e PENDER, 2010 e NÉELZ e PENDER,
2014) tem publicado, nos últimos anos, uma compilação com diferentes modelos de
escoamento submetidos a 8 tipos de situações. Esses testes servem de pré-requisito para
o uso e contratação de modelos de escoamento pela agência. Nos últimos anos vários
autores têm aproveitado esses testes para apresentar e testar outros modelos (JAMIESON
et al, 2012; COULTHARD et al, 2013; LEANDRO et al, 2014; BEEVERS et al, 2016;
GUIDOLIN et al, 2016).
Nesse capitulo serão apresentados os testes, os demais modelos cuja as respostas já foram
publicadas por Néelz e Pender (2014) e a metodologia aplicada para o uso do modelo de
células nas situações propostas em cada teste. Conforme foi mencionado anteriormente,
primeiro o ModCel será apresentado simulando uma grade de modelagem compatível
com aquela proposta pela Agencia de Meio Ambiente Britânica, considerando o mesmo
nível de informação de entrada de dados em nível detalhado, usualmente requerendo um
modelo digital do terreno, transformando o modelo de células em um modelo Raster, e
depois com uma malha de modelagem típica do modelo Quasi-2D que introduz uma
interpretação física do terreno e requer menos informações, mais sucintas, de caráter
integrativo. Dessa forma a abordagem na escala Raster poderá funcionar como mais uma
comparação para a abordagem clássica na escala Quasi-2D.

4.1 Modelos Testados
A Agência Ambiental Britânica realizou um convite para os desenvolvedores de
softwares de modelagem de cheias 2D mais comuns no Reino Unido, que gerou uma
resposta positiva pelos desenvolvedores de 19 pacotes de modelagem. Destes ANUGA,
Flowroute-iTM, InfoWorks ICM, ISIS2D, ISIS2D GPU, MIKE FLOOD, Sobek,
TUFLOW, TUFLOW GPU e TUFLOW FV resolvem por completo as equações de
Águas Rasas Bidimensional. Os demais modelos negligenciam alguns dos termos e
resolvem equações bidimensionais, a justificação para esta abordagem é que a resolução
de equações mais simples requer menos recursos do computador e as simulações,
portanto, requerem menos tempo de execução.
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Os modelos são resumidos na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Modelos de escoamento submetidos aos testes da Agencia Ambiental Britânica.
Modelo
ANUGA
Flowroute-iTM
InfoWorks ICM
ISIS 2D
ISIS 2D GPU

Desenvolvedor
Geoscience Australia
Ambiental Ltd
Wallingford Software
Halcrow

JFLOW +

JBA Consulting

MIKE FLOOD

DHI

SOBEK

Deltares

TUFLOW
TUFLOW GPU
TUFLOW FV

BMT WBM

Micro Drainage Ltd

LISFLOOD-FP

University of
Bristol

RFSM EDA

HR Wallingford

ISIS Fast Dynamic

Halcrow

UIM

University of Exeter

RFSM Direct
ISIS Fast

Equações

Volumes finitos
explícitos
Diferenças Finitas
Volumes finitos
explícitos (Kurganov
Petrova)
Volumes finitos
explícitos
Diferenças Finitas
Diferenças finitas
(grade implícita
escalonada)
Diferenças Finitas
Implícitas

Equação de águas rasas
completa

Volumes finitos

XPSTORM

Ceasg

Esquema Numérico

Ceasg Flow Modelling
(Amazi Consulting
Ltd)

Diferenças Finitas
Explicitas
Diferenças Finitas
Explicitas
Combinação de
Diferenças Finitas e
Volume Finitos
(explícito)
Sem discretização no
Tempo
Diferenças Finitas
Explicitas

Autômato Celular

HR Wallingford

Halcrow

Sem discretização no
Tempo

Equação 2D de
analogia à difusão –
despreza os termos de
aceleração
Equação 2D – despreza
os termos de aceleração
e de Pressão
Conservação da massa
e do momento
(mesmos processos
físicos que os
modelados pelas
Equações de Águas
Rasas)
Distribui volumes pela
continuidade entre
áreas de armazenagem
e computa a vazão
usando Manning
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4.2 Teste 1: Cheia em corpo d’água desconectado
O teste consiste na modelagem de uma região retangular de 100m de largura por 700m
de comprimento, com um perfil longitudinal, conforme ilustrado na Figura 4.1. A
condição de contorno de nível de água é aplicada na extremidade do lado esquerdo do
domínio, com um nível de pico de 10.35m, conforme observado na Figura 4.2, mantido
por tempo o suficiente para preencher a depressão posicionada à direita, o nível da
condição de contorno é então rebaixado para 9.7m.

Figura 4.1 – Planta e Perfil longitudinal do Teste 1. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 4.2 – Condição de Contorno de nível do Teste 1. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar as capacidades básicas do processo de modelagem, tais como
a representação de corpos d'água desconectados do escoamento principal e alagamento e
esvaziamento de várzeas.

4.2.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo de células adaptado em escala Raster seguiu as especificações do teste
proposto, com 700 células quadradas de área de 100 m² cada, ligadas entre si pela equação
de Saint-Venant, sem os termos de inercia, e com o coeficiente Manning de 0,03 em toda
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a extensão da modelagem. A condição de contorno de variação de nível foi aplicada na
extremidade do modelo conforme as especificações do teste.

4.2.2 Modelo Modelo de Células na escala Quasi-2D
Para utilizar o modelo em escala Quasi-2D, o primeiro passo se refere a analisar os
caminhos da água. No caso representado nesse teste, a água entra em uma seção
retangular ao longo de um “canal” retilíneo, com declividade inicialmente contraria, mas
em toda área a ser simulada o escoamento será praticamente unidimensional. Dessa forma
é possível representar esse escoamento em algumas seções ao longo do “canal”, desde
que os centros representem as declividades ao longo deste canal. Outro ponto a ser
observado é que a condição de contorno de variação de nível irá preencher o primeiro
trecho em aclive do “canal” como um reservatório e depois fara o mesmo com o trecho
entre os pontos de medição 1 e 2, de forma que a primeira cumeeira funcionara como um
vertedor entre 2 reservatórios no momento que o primeiro trecho for preenchido de água.
Seguindo essa analise a região a ser modelada foi dividida em 4 células de reservatório,
nas quais os volumes de armazenamento seguem uma curva cota-área que representa o
volume possível de ser armazenado na região da célula, conforme observado
esquematicamente na Figura 4.3. As células forem ligadas entre si pela equação de SaintVenant sem os termos de inercia e com o Manning de 0,03, conforme especificação da
Agencia de Meio Ambiente Britânica (NÉELZ e PENDER, 2010 e NÉELZ e PENDER,
2014), exceto a ligação entre as células 4 e 1 que foram ligadas entre si pela equação de
vertedor com coeficiente de vertimento igual 0,2.

Célula 4

Célula 3
Vertedor

Centro 4

Centro 1

Centro 3

Centro 2

Figura 4.3 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 1 em perfil.

O valor do coeficiente de vertimento foi estimado para encontrar os resultados mais
próximos dos resultados apresentados por Néelz e Pender (2014), conforme apresentado
na Figura 4.4.
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Nível d'água (m)

Teste 1 - Ponto: 2

Coeficiente 0,1
Coeficiente 0,2
Coeficiente 0,3
Coeficiente 0,4

Tempo (horas)
Figura 4.4 – Avaliação do efeito do coeficiente de vertimento adotado no ponto de controle 2 do
Teste 1
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4.3 Teste 2: Preenchimento de depressões na planície
O teste 2 consiste na modelagem de uma região quadrada de 2000m por 2000m, com uma
topografia em forma de "caixa de ovos achatada", tal como ilustrado na Figura 4.5. Uma
condição de contorno de vazão com pico de 20m³/s com tempo de base de
aproximadamente 85minutos, conforme observado na Figura 4.6, é aplicado no canto
superior esquerdo do domínio.

Figura 4.5 – Mapa topográfico da região proposta para o Teste 2, mostrando a condição de
contorno a montante, as curvas de nível são à cada 0,05 m. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 4.6 – Condição de Contorno de vazão do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo com corpos d'água desconectados,
alagamento e esvaziamento de várzeas, e prever a extensão de inundação devido à
escoamentos com pouca velocidade em uma topografia complexa, com uma ênfase na
distribuição final da mancha de inundação, em vez de níveis de pico.

4.3.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster seguiu as especificações do teste
proposto, com 10000 células quadradas de área de 400 m² cada, ligadas entre si pela
equação de Saint-Venant sem os termos de inercia, e com o coeficiente de Manning de
0,03 em toda a extensão da modelagem. A condição de contorno de vazão foi aplicada na
extremidade do modelo conforme as especificações do teste.

4.3.2 Modelo Modelo de Células na escala Quasi-2D
Na área do modelo representado a condição de contorno de vazão que preencherá a
depressão onde está localizado o ponto 4 e a partir daí o escoamento se dará de depressão
para depressão, em uma versão maior e mais complexa do caso do teste 1, cabendo aqui
a mesma interpretação de reservatórios que se enchem e passam a verter para os
reservatórios seguintes.
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Tendo essas considerações, para a elaboração do modelo de células Quasi-2D a região a
ser modelada foi dividida em 16 células de reservatório, nas quais os volumes de
armazenamento seguem uma curva cota-área, cujo o preenchimento vertical que
representa o volume possível de ser armazenado na região da célula, conforme observado
esquematicamente na Figura 4.7. As células forem ligadas entre si pela equação de
vertedor com coeficiente de vertimento igual a 0,3.

Célula 4

Célula 8

Célula 12

Célula 16

Célula 3

Célula 7

Célula 11

Célula 15

Célula 2

Célula 6

Célula 10

Célula 14

Célula 1

Célula 5

Célula 9

Célula 13

Figura 4.7 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 2.

O valor do coeficiente de vertimento foi estimado para encontrar os resultados mais
próximos dos resultados apresentados por Néelz e Pender (2014), conforme apresentado
na Figura 4.8 e na Figura 4.9.
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Nível d'água (m)

Teste 2 - Ponto: 3

Coeficiente 0,1
Coeficiente 0,2
Coeficiente 0,3
Coeficiente 0,4
Coeficiente 0,5

Tempo (horas)
Figura 4.8 – Avaliação do efeito do coeficiente de vertimento adotado no ponto de controle 3 do
Teste 2.

Nível d'água (m)

Teste 2 - Ponto: 7

Coeficiente 0,1
Coeficiente 0,2
Coeficiente 0,3
Coeficiente 0,4
Coeficiente 0,5

Tempo (horas)

Figura 4.9 – Avaliação do efeito do coeficiente de vertimento adotado no ponto de controle 7 do
Teste 2.
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4.4 Teste 3: Conservação do momentum sobre pequena
obstrução
Este teste consiste na modelagem de uma região retangular de 100 metros de largura por
350 metros, com um perfil longitudinal, conforme ilustrado na Figura 4.10. Uma condição
de contorno de vazão não permanente, observada na Figura 4.11, é aplicada à montante
no lado esquerdo desta área, causando uma onda de cheia que deve percorrer o declive de
1:200. O volume total da condição de contorno é suficiente apenas para preencher a
depressão do lado esquerdo em x = 150m, é esperado que devido à quantidade de
movimento adquirida pelo escoamento parte deste volume ultrapasse a obstrução em
x=200m e preencha parte da depressão do lado direito, em x = 250m.

Figura 4.10 – Planta e Perfil longitudinal do Teste 3. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 4.11 – Condição de Contorno de vazão do Teste 3. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo para representar a quantidade de
movimento sobre uma obstrução na topografia.
Embora não exista nenhuma solução exata para o Teste 3, qualquer modelo se baseando
nas equações de águas rasas completas (ou seja, a conservação da quantidade de
movimento, incluindo os termos de aceleração) deverá prever um aumento do nível da
água no ponto 2.

4.4.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster seguiu as especificações do teste
proposto, com 1200 células quadradas de área de 25 m² cada, ligadas entre si pela equação
de Saint-Venant, sem os termos de inercia, e com o coeficiente de Manning de 0,01, em
toda a extensão da modelagem. A condição de contorno de variação de vazões foi aplicada
na extremidade do modelo conforme as especificações do teste.

4.4.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
Para elaboração do modelo de células Quasi-2D, a região a ser modelada foi dividida em
22 células de reservatório, nas quais os volumes de armazenamento seguem uma curva
cota-área capaz de representar o volume possível de ser armazenado na região da célula.
Cada célula representa um retângulo com largura de 100 metros e comprimento variando
de 5 até 10 metros. As células forem ligadas entre si pela equação de Saint-Venant, sem
os termos de inercia e com o coeficiente de Manning de 0,01.
Esse tipo de representação não representa a equação completa da quantidade de
movimento do escoamento e, conforme ocorre também no modelo Raster (ver no item
4.4.1), não se esperar observar água no ponto 2. Para representar a passagem de água
entre os dois pontos de medição, portanto, foi ligado diretamente à célula anterior ao
129

ponto 1 ao ponto 2, considerando a equação de Saint-Venant sem os termos de inercia,
com um coeficiente de Manning 15 vezes superior aos do resto do modelo. A
interpretação a modelagem, nessa situação, é que o coeficiente de Manning majorado
represente a perda de quantidade de movimento entre os dois pontos.
Esse valor do coeficiente de Manning majorado foi estimado para encontrar no ponto 2
níveis d’água próximos aos resultados apresentados por Néelz e Pender (2014), conforme
apresentado na Figura 4.12.Figura 4.8

Teste - Ponto: 2

Nível d'água (m)

Manning 0,05
Manning 0,10
Manning 0,15
Manning 0,20

Tempo (segundos)
Figura 4.12 – Avaliação do efeito do coeficiente de manning adotado no ponto de controle 2 do
Teste 3.

A Figura 4.13 simula o esquema da ligação entre os pontos de medição. Nela o caminho
da água real é representado pela linha continua e o caminho simulado no modelo é
representado pela linha pontilhada.

Manning 0,01

Manning 0,15

Figura 4.13 – Esquema da representação da ligação entre os pontos 1 e 2.
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Essa representação não é fiel à realidade física do problema a ser modelado, mas é uma
interpretação desta com base nas técnicas de modelagem 1D.
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4.5 Teste 4: Velocidade de propagação de inundação em
planícies extensas
O teste consiste na modelagem de uma planície retangular de dimensões 1000m x 2000m,
Figura 4.14, com uma única condição de contorno de entrada, simulando o galgamento
de um dique, com um pico de fluxo de 20 m³/s e tempo de base de aproximadamente 5
horas, conforme observado na Figura 4.15. A condição de contorno é aplicada ao longo
de uma linha de 20m no meio do lado ocidental da planície de inundação.

Figura 4.14 – Localização dos pontos de verificação do Teste 4. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 4.15 – Condição de Contorno de vazão do Teste 4. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo em simular a celeridade de
propagação de uma onda de cheia e prever as velocidades e profundidades ao longo da
planicie modelada. É um caso importante para simulações de rompimentos de diques
fluviais e costeiros.
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4.5.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster foi elaborado com 20000 células
quadradas de área de 100 m² cada, ligadas entre si pela equação de Saint-Venant sem os
termos de inercia, e com o coeficiente de Manning de 0,05, em toda a extensão da
modelagem. As especificações da Agencia Ambiental Britânica sugeriam a utilização de
um grid com 80000 elementos com área de 25m² cada, um grid tão detalhado tornaria o
tempo computacional requerido pelo ModCel extremamente grande, dessa maneira a
opção adotada aqui foi a de primeiro simular este teste com um grid menos refinado e
este tendo os resultados satisfatórios, não foram simulados grids mais refinados.
A condição de contorno de vazão foi aplicada no ponto médio da aresta esquerda da região
modelada, conforme as especificações do teste.

4.5.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
Para representar o escoamento da água pela planície foram testadas duas opções de células
conforme observado na Figura 4.16. A primeira opção divide a região em células
retangulares, definindo células menores na área de interesse, área onde serão anotadas as
respostas, e células maiores que irão representar apenas o espalhamento da água na
planície. A segunda opção divide a região em segmentos de setores de círculo, seguindo
a mesma concepção de células menores na área de interesse e maiores na região de
dissipação da agua.
Na primeira solução a região a ser modelada foi dividida em 57 células de planície não
urbanizada, que são células planas, sem desníveis, de área variável. As células forem
ligadas entre si pela equação de Saint-Venant sem os termos de inercia2 e com o Manning
de 0,05. Na segunda solução a região a ser modelada foi dividida em 36 células de planície
não urbanizada, que são células planas, sem desníveis, de área variável. As células forem
ligadas entre si pela equação de Saint-Venant sem os termos de inercia e com o Manning
de 0,05.

2O

modelo de células tem como restrição de cálculo o uso das equações completas de Saint-Venant apenas
em células não secas.
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(a)

(b)

Figura 4.16 – (a) Divisão de células e em retângulos (b) divisão de células em segmentos de círculos.
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4.6 Teste 5: Inundação em vale
Este teste consiste na modelagem da propagação de ondas de cheia em um vale de um
rio, Figura 4.17, após o colapso de uma barragem, representado por um hidrograma de
entrada trapezoidal com um pico ascensão rápida de 3000 m³/s, conforme observado na
Figura 4.18.

Figura 4.17 – Mapa e Perfil do vale usado no Teste 5, com a entrada na linha vermelha e 7 pontos
de saída. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 4.18 – Condição de Contorno de vazão do Teste 5. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo em simular a inundação por uma
grande onda de cheia e prever risco de inundação decorrente de falha da represa (pico,
velocidades e tempos de viagem).

4.6.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster foi elaborado com 6808 células
quadradas de área de 10000 m² cada, ligadas entre si pela equação de Saint-Venant sem
os termos de inercia, e com o Coeficiente de Manning de 0,04 em toda a extensão da
modelagem. As especificações da Agencia Ambiental Britânica sugeriam a utilização de
um grid com elementos de área de 2500m² cada, o que resultaria no ModCel em 27232
elementos, um grid tão detalhado tornaria o tempo computacional requerido pelo ModCel
extremamente grande, dessa maneira a opção adotada aqui foi primeiro simular com um
grid menos refinado e este tendo os resultados satisfatórios não foi simulado grids mais
refinados.
A condição de contorno de vazão foi aplicada na seção à montante da região modelada
do vale, conforme as especificações do teste.

4.6.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
O Teste 5 representa o escoamento em um vale causado por uma grande onda de cheia
nesse processo o escoamento é praticamente unidimensional. Assim a divisão de células
na escala Quasi-2D foi feita: considerando as mudanças de declividade nos centros de
célula; usando seções de controle como fronteiras entre células; e considerando o volume
de armazenamento de cada célula.
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Seguindo essa metodologia a região a ser modelada foi dividida em 33 células de
reservatório, ais quais os volumes de armazenamento seguem uma curva cota-área que
representa o volume possível de ser armazenado na região da célula, conforme observado
esquematicamente na Figura 4.19. As células forem ligadas entre si pela equação de SaintVenant sem os termos de inercia3 e com o Manning de 0,04.

Figura 4.19 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 5.

3O

modelo de células tem como restrição de cálculo o uso das equações completas de Saint-Venant apenas
em células não secas.
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4.7 Teste 6A: Ruptura de barragem
Este teste consiste na simulação de um rompimento de barragem e se refere aos casos de
referência originais, disponíveis a partir do projeto IMPACT (SOARES-FRAZAO E
ZECH, 2002 apud NÉELZ e PENDER, 2010; SOARES-FRAZAO E ZECH, 2008), para
o qual foram realizadas medições em um modelo físico, no Laboratório de Engenharia
Civil Université Catholique de Louvain (UCL). As dimensões físicas são as do modelo
de laboratório. O teste envolve uma topografia simples, uma barragem com uma abertura
de 1m de largura e um edifício a jusante da barragem, ver Figura 4.20. Uma condição
inicial é aplicada representando um nível de água uniforme de 0,4 m à montante da
barragem e 0,02 m à jusante.

Figura 4.20 – Dimensões do teste 6 A. Adaptadas de SOARES-FRAZAO AND ZECH, 2002 apud
NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo para simular saltos hidráulicos e
representar zonas atrás de edifícios, utilizando modelagem de alta resolução.

4.7.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster seguiu as especificações propostas pela
agencia ambiental britânica na área da barragem, no anteparo modelado e na região logo
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a jusante, onde foram dimensionadas células quadradas de área de 0,01m² cada. Nos
trechos mais afastados, onde o interesse do modelo é apenas para a dispersão da água as
células foram representadas como retângulos com área 0,1m² cada. Totalizando 10656
células, ligadas entre si pela equação de Saint-Venant completas e com o Manning de
0,01 em toda a extensão da modelagem.

4.7.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
A onda gerada em consequência da ruptura de uma barragem é abrupta e na região em
que ocorre essa onda diversas propriedades físicas sofrem descontinuidade, ocasionando
a ocorrência de fortes acelerações verticais e invalidando a hipótese de distribuição
hidrostática de pressões. Assim, as clássicas equações de Saint-Venant perdem, aí, a sua
validade (VEROL, 2010).
Verol (2010) sugere que dentro os métodos para o tratamento do problema associado à
frente da onda de choque o melhor adaptado para uso no Modelo de Células é o método
da pseudo-viscosidade, adaptado por Marcarenhas (1990). O método da pseudoviscosidade introduz um termo dissipativo nas equações de Saint-Venant, para suavizar
as descontinuidades, de modo a espalhar o choque sobre uma região maior, Mascarenhas
(1990) sugere como alternativa equivalente à introdução de um termo pseudoviscoso nas
equações de Sain-Venant, a variação abrupta do coeficiente de rugosidade, representativo
da perda de carga por atrito, para as regiões e instantes de cálculo em que haja a formação
de choques.
Dessa forma, para a elaboração do teste 6, que visa simular uma ruptura de barragem, foi
adotado o método da pseudo-viscosidade adaptado por Mascarenhas (1990). Para isso o
coeficiente de Manning foi majorado no trecho logo a jusante da ruptura, onde o perfil de
linha d’água na saída do reservatório fica-se parecido com o proposto por Ritter e
Dressler, ou seja, onde o ponto de articulação, no local em que ocorre a ruptura da
barragem, tem h (0,t) constante e igual a (4/9)h0, caracterizando um regime crítico
(MASCARENHAS, 1990 e VEROL, 2010). O coeficiente de Manning adotado na região
da ruptura foi assim o de 0,05 e variou gradualmente até atingir o valor proposto no teste
de 0,01. Esses valores de coeficiente de Manning foram calibrados para que o perfil
gerado pelo modelo, observado na Figura 4.21, respeita-se os critérios estabelecidos pela
metodologia da pseudo-viscosidade.
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Test 6A - Perfil
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Figura 4.21 – Perfil do Reservatório do Teste 6A

A região a ser modelada foi dividida em 179 células de planície não-urbanizada e
reservatório, dependendo se o fundo das células era plano ou com o declive proposto nas
laterais do canal, conforme observado na Figura 4.20. As células no reservatório e no
canal foram desenhadas como retângulos e as células próximas ao anteparo proposto
foram desenhadas buscando interpretar o caminho da água, conforme é proposto para o
uso do modelo em escala quasi-2d.
Na Figura 4.22 é possível ver o detalhe da divisão de células ao redor do anteparo. Nessa
figura as setas representam o caminho da agua previsto ao redor do anteparo. Para
representar a perda de energia gerada pelo anteparo foi adotada uma metodologia similar
à da ruptura de barragem, aumentando significativamente o coeficiente de Manning para
representar as perdas do escoamento. O coeficiente de Manning adotado no trecho foi o
mesmo do trecho da ruptura, 0,05, e variou gradualmente até atingir o valor proposto no
teste de 0,01.
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Figura 4.22 – Esquema da divisão de células no entorno do anteparo do Teste 6.

A divisão final e completa de células pode ser observada na Figura 4.23. As células forem
ligadas entre si pela equação de Saint-Venant completa e com o Coeficiente de Manning
de 0,01 na região do interior do reservatório e do canal. Na região ao redor do anteparo e
na região da ruptura da barragem o coeficiente de Manning utilizado foi variável,
conforme descrito anteriormente.

Figura 4.23 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 6.
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4.8 Teste 6B: Ruptura de barragem
O teste 6 é divido em 2 etapas, a primeira corresponde à ruptura da barragem em escala
reduzida apresentada no item anterior. Na segunda etapa as escalas da na Figura 4.20 são
multiplicadas por 20 e o coeficiente de Manning passa de 0.01 para 0.05, para representar
a escala real.

4.8.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster seguiu as especificações propostas pela
agencia ambiental britânica na área da barragem, no anteparo modelado e na região logo
a jusante, onde foram dimensionadas células quadradas de área de 4m² cada. Nos trechos
mais afastados, onde o interesse do modelo é apenas para a dispersão da água as células
foram representadas como retângulos com área de 40m² cada, totalizando 10656 células,
ligadas entre si pela equação de Saint-Venant completas e com o coeficiente de Manning
de 0,05, em toda a extensão da modelagem.

4.8.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
No teste 6B foi adotado o método da pseudo-viscosidade adaptado por Mascarenhas
(1990) conforme explicado no item 4.7.2. O coeficiente de Manning adotado na ruptura
foi assim o de 0,2 e variando gradualmente até atingir o valor proposto no teste de 0,05.
Esses valores de coeficiente de Manning foram calibrados para que o perfil gerado pelo
modelo, observado na Figura 4.24, respeita-se os critérios estabelecidos pela metodologia
da pseudo-viscosidade.
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Teste 6B - Perfil
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Figura 4.24 – Perfil do Reservatório do Teste 6B.

A divisão de células, análogo ao caso anterior, pode ser observada na Figura 4.25. As
células forem ligadas entre si pela equação de Saint-Venant complatas e com o coeficiente
de Manning de 0,05 na região do interior do reservatório e do canal. Na região ao redor
do anteparo e na região da ruptura da barragem, o coeficiente de Manning utilizado foi
descrito anteriormente.

Figura 4.25 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 6.
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4.9 Teste 7: Conexão rio-planície
Este teste consiste na simulação do escoamento de uma onda de cheia em um trecho de
20 km, com planícies marginais de cerca de 7 km de comprimento e largura variando
entre 0,75 a 1,75 km. O teste é composto por três planicies distintas, planicies 1, 2 e 3. As
condições de contorno são um hidrograma de entrada hipotética e uma curva-chave para
a jusante do rio Severn, ilustrado na Figura 4.26.

Figura 4.26 – Mapa do rio usada no Teste 5. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo para simular uma inundação fluvial
em um grande rio, com a ocupação da planicie marginal ocorrendo como resultado de
galgamento das margens do rio.
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4.9.1 Modelo de Células na escala Raster
O presente teste visa avaliar como é realizado a ligação entre o domínio 2D e o 1D nas
modelagens 1D/2D, desta forma o presente teste na configuração Raster funciona apenas
para avaliar a capacidade de representação da cheia de um rio e de suas planícies de
alagamento em conjunto uma vez que todo o dominio de modelagem nessa configuração
foi adaptado com uma malha de dimensões fixas.
O modelo em células adaptado em escala Raster foi elaborado com 8765 células
quadradas de área de 900 m² cada, ligadas entre si pela equação de Saint-Venant sem os
termos de inercia e com o Manning de 0,028 no canal e 0,04 nas planícies de inundação.
As especificações da Agencia Ambiental Britânica sugeriam a utilização de um grid com
aproximadamente 16700 elementos com área de 100m² cada, um grid tão detalhado
tornaria o tempo computacional requerido pelo ModCel extremamente grande, dessa
maneira a opção adotada aqui foi primeiro simular com um grid menos refinado e este
tendo os resultados satisfatórios não foi simulado grids mais refinados.
A condição de contorno de vazão foi aplicada na seção à montante do canal modelado e
a de curva-chave à jusante.

4.9.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
Conforme observado anteriormente no teste 7, é avaliada a capacidade de representação
da cheia de um rio e de suas planícies de alagamento. Como o próprio teste já limita as
planícies o primeiro passo da modelagem se inicia com a divisão em células dos cursos
d’água principais, fazendo as mudanças de declividade nos centros de célula e usando
seções de controle como fronteiras entre células. Cada célula de canal aberto foi associada
à uma células de planicie lateral ligada por uma equação de vertedor. Para dividir a area
de planicie utilizou a topografia da região para delimtar as diferentes areas de
armazenamento.
Seguindo essa metodologia a região a ser modelada foi dividida em 112 células, sendo 37
células de canal, representando o rio modelado, e 75 células de reservatório representando
as planícies de inundação. O esquema da divisão de células pode ser observado na Figura
4.27. As células que representam as planícies forem ligadas entre si pela equação de SaintVenant, sem os termos de inercia, e com o coeficiente de Manning de 0,04; as células de
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canal forem ligadas entre si pela equação de Saint-Venant completa, com o coeficiente
de Manning de 0,028; e, as células de canal e as células que representam as planícies
foram ligadas entre si pela ligação de soleira, que usa equação de equação de SaintVenant, sem os termos de inercia, mas restringe o seu funcionamento para cotas abaixo
da cota de vertimento. Nesta ligação, o coeficiente de Manning foi 0,04.

Figura 4.27 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 7.
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4.10 Teste 8A: Alagamento em áreas urbanas por chuva
Este teste consiste na simulação de uma região urbana de cerca de 0,4 km por 0,96 km,
conforme mostrada na Figura 4.28. O alagamento é gerado a partir de um evento de
precipitação distribuída uniformemente (atingindo um máximo de 400mm/hora em um
tempo de duração de 3 minutos), observado na Figura 4.29, aplicada à área modelada.
Nesse teste não é considerada a existência de edificações, apenas das ruas.

Figura 4.28 – Região a ser simulada no teste 8 A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 4.29 – Chuva a ser simulada no teste 8 A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo para simular a inundação superficial
em uma região urbana, proveniente de precipitação aplicada diretamente à região
modelada, com resolução relativamente elevada.
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4.10.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo em células adaptado em escala Raster foi elaborado com 43148 células
quadradas de área de 9 m² cada, ligadas entre si pela equação de Saint-Venant sem os
termos de inercia, e com o coeficiente de Manning de 0,02, nas áreas pavimentadas, e de
0,05, nas demais áreas. As especificações da Agencia Ambiental Britânica sugeriam a
utilização de um grid com 97000 elementos com área de 4 m² cada, um grid tão detalhado
tornaria o tempo computacional requerido pelo ModCel extremamente grande, dessa
maneira a opção adotada aqui foi primeiro simular com um grid menos refinado e, este
tendo os resultados satisfatórios, não foram simulados grids mais refinados.
Cada elemento recebeu o hiteograma de chuva proposto. Embora o modelo de células
apresente algumas metodologias para separação de chuva efetiva o hiteograma de chuva
do teste 8A já considera a chuva efetiva a ser aplicada no modelo, portanto, dispensa a
etapa de separação da chuva.

4.10.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
Os testes 8A e 8B são os que melhor demonstram a aptidão do modelo de células para
modelagem de cheias urbanas. Para iniciar a divisão de células, conforme a metodologia
apresentada no item 3.2, o primeiro passo é representar os caminhos possíveis do
escoamento por ruas e talvegues, conforme observado na Figura 4.30.
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Figura 4.30 – Trecho da região a ser modelada no Teste 8, as setas vermelhas representam o
caminho da água pelas ruas e as setas amarelas pelos talvegues.

Com os principais caminhos da água traçados, iniciou-se a marcação dos centros de
células, que foram posicionados nos caminhos preferenciais da água, onde há inversão de
fluxo ou encontro de duas ou mais linhas de fluxos, conforme pode ser observado na
Figura 4.31.

Figura 4.31 – Trecho da região a ser modelada no Teste 8, com os centros de célula marcados.
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A divisão de células inicia-se com definição dos divisores físicos, é levado em conta as
regiões de acúmulo de água. No final, a divisão dos limites das células se dá pela
separação dos centros de células pré-estabelecidos. Um exemplo pode ser observado na
Figura 4.32.

Figura 4.32 – Trecho da região a ser modelada no Teste 8 com as células divididas.

Seguindo essa metodologia a região a ser modelada foi dividida em 163 células. O
esquema da divisão de células pode ser observado na Figura 4.33. 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.

Figura 4.33 – Esquema da divisão de células do modelo do Teste 8.
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4.11 Teste 8B: Alagamento em áreas urbanas por
sobrecarga da rede de drenagem
Este teste consiste na simulação da mesma região urbana do último teste. Nesse novo
teste o alagamento se origina a surgir a partir de uma fonte pontual na posição
representada na Figura 4.28, que ocorre ao longo de 15 minutos, com um pico de 5 m³/s,
localizado no tempo aproximadamente 35 minutos após o evento da chuva ocorrer,
conforme observado na Figura 4.34.
Nesse teste é considerada a existência de edificações e ruas.

Figura 4.34 – Condição de Contorno de vazão do Teste 8. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

O objetivo do teste é avaliar a capacidade do modelo para simular a inundação superficial
em uma região urbana, proveniente de uma fonte pontual, com resolução relativamente
elevada.

4.11.1 Modelo de Células na escala Raster
O modelo Raster do teste 8B é o mesmo do teste 8A, só que nessa simulação as cotas das
regiões edificadas foram elevadas e, além disso, foram acrescentadas 8 células
representando a rede que irá receber a condição de contorno de vazão, essas células de
rede foram ligadas entre si por um tipo de ligação que funciona com a equação de SaintVenant, enquanto o escoamento é livre, e funciona como escoamento sob-pressão,
utilizando a equação de Bernoulli, quando a galeria estiver afogada.
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4.11.2 Modelo de Células na escala Quasi-2D
O modelo em escala Quasi-2D do teste 8B é o mesmo do teste 8A, só que, nessa
simulação, as áreas de amortecimento das células onde existem edificações foram
reduzidas para simular a existência delas, as ligações que passam por edificações (que no
último teste não foram consideradas) foram adaptadas ou removidas e, além disso, foram
acrescentadas 8 células representando a rede que irá receber a condição de contorno de
vazão. Essas células de rede foram ligadas por um tipo de ligação que funciona com a
equação de Saint-Venant, enquanto o escoamento é livre e funciona como escoamento
sob-pressão, utilizando a equação de Bernoulli, quando a galeria estiver afogada.
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5 RESULTADOS E COMPARAÇÃO ENTRE AS
MODELAGENS ABORDADAS
5.1 Teste 1: Cheia em corpo d’água desconectado
5.1.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Teste
1, descrito anteriormente no item 4.2, são apresentados na Figura 5.1 e na Figura 5.2,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.1 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 1. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.2 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 1. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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5.1.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 1, descrito
anteriormente no item 4.2.1, são apresentados na Figura 5.3 e na Figura 5.4.

Teste 1 - Ponto: 1

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.3 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 1

Teste 1 - Ponto: 2

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.4 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 1.
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5.1.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 1,
descrito anteriormente no item 4.2.2, são apresentados na Figura 5.5 e na Figura 5.6.

Test 1 - Point: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.5 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 1

Test 1 - Point: 2

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.6 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 1.
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5.1.4 Comparações e Resultados
O modelo de células com a discretização na configuração Raster apresentou um período
de ascensão um pouco maior que os demais modelos, isso ocorreu por um erro na seleção
dos pontos de medição uma vez que esse modelo não é originado de um arquivo de cotas
Raster mas montado por interpolação a partir da Figura 4.1. A diferença de níveis
máximos entre os dois pontos medidos foi desprezível.
O modelo em configuração Quasi-2D apresentou tempo de ascensão e de ressecção
praticamente igual aos demais modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa. A
diferença de níveis máximos entre os dois pontos medidos foi desprezível.
Ambas as abordagens demonstraram a capacidade básica de prever corretamente o estado
final de inundação em um caso envolvendo o preenchimento de uma depressão e posterior
secagem desta, resultando em uma superfície horizontal da água na depressão.
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5.2 Teste 2: Preenchimento de depressões na planície
5.2.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete 2,
descrito anteriormente no item 4.3, são apresentados da Figura 5.8 à Figura 5.19,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.7– Posição dos pontos do Teste 2 e inundação no final da simulação encontrada pelo
modelo ISIS FastDynamic Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.8 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.9 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.10 – Cotagrama no ponto de controle 3 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.11 – Cotagrama no ponto de controle 4 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.12 – Cotagrama no ponto de controle 5 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.13 – Cotagrama no ponto de controle 6 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.14 – Cotagrama no ponto de controle 7 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.15 – Cotagrama no ponto de controle 8 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

162

Figura 5.16 – Cotagrama no ponto de controle 9 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.17 – Cotagrama no ponto de controle 10 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.18 – Cotagrama no ponto de controle 11 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.19 – Cotagrama no ponto de controle 12 do Teste 2. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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5.2.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 2, descrito
anteriormente no item 4.3.1, são apresentados da Figura 5.20 à Figura 5.31.

Teste 2 - Ponto: 1

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.20 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste
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Teste 2 - Ponto: 2

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.21 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 3

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.22 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 4

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.23 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 4 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 5

Nível d'águá (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.24 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 5 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 6

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.25 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 7

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.26 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 7 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 8

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.27 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 8 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 9

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.28 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 9 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 10

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.29 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 10 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 11

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.30 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 11 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 12

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.31 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 12 do Teste 2.
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5.2.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 2,
descrito anteriormente no item 4.3.2, são representados da Figura 5.32 à Figura 5.43.

Teste 2 - Ponto: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.32 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste

Teste 2 - Ponto: 2

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.33 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 3

Nível dágua (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.34 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 4

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-…

Tempo (horas)

Figura 5.35 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 4 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 5

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.36 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 5 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 6

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.37 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 2.

174

Teste 2 - Ponto: 7

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.38 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 7 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 8

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.39 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 8 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 9

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.40 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 9 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 10

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Time (hours)

’

Figura 5.41 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 10 do Teste 2.
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Teste 2 - Ponto: 11

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.42 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 11 do Teste 2.

Teste 2 - Ponto: 12

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.43 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 12 do Teste 2.
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5.2.4 Comparações e Resultados
O comportamento observado nos resultados do modelo de células na configuração Raster
foi semelhante aos resultados dos modelos 2D completos. O modelo de células na
configuração Quasi-2D aproximou-se dos modelos Tuflow (modelo 2D completo) e em
alguns pontos do modelo RFSM (modelo 0-D).
Em todos os modelos um pico nos níveis d’água rápido ocorreu nos pontos próximos a
entrada da condição de contorno, durante a entrada desta. Com o final da afluência de
vazão para dentro do modelo, o nível da água em cada depressão diminui gradualmente
até que finalmente chega ao nível do vertimento mais baixo que o separa das depressões
circundantes (Pontos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8). Os tempos de chegada das inundações são
semelhantes entre os modelos na maioria dos pontos, embora discrepâncias até várias
horas sejam observadas nos pontos 5, 10 e 11, o que pode ser atribuído principalmente ao
fato de que o fluxo de água entre as depressões é muito raso e assim pequenas diferenças
na formulação das equações podem afetar significativamente o tempo de superação
desses limiares.
As diferenças nos níveis finais previstos pelo modelo de células na Configuração Raster
e nos modelos 2D completos são desprezíveis (alguns centímetros no máximo), exceto
no ponto 5, onde os níveis ainda estão subindo no final da simulação (os níveis finais não
são conhecidos) e nos pontos 10, 11 e 12, onde, considerando a topografia em forma de
tigela e as profundidades menores atingidas, as diferenças ligeiramente maiores
correspondem a quantidades relativamente pequenas de água. Mesmo assim ambos os
modelos apresentaram resultados parecidos.
Apesar das leves diferenças é possível afirmar que as duas abordagens apresentaram
resultados satisfatórios.
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5.3 Teste 3: Conservação do momentum sobre pequena
obstrução
5.3.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete 3,
descrito anteriormente no item 4.4, são apresentados da Figura 5.44 à Figura 5.46,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.44 – Variação da velocidade no ponto de controle do Teste 3. Fonte: NÉELZ E PENDER,
2013.

179

Figura 5.45 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 3. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.46 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 3. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

5.3.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 3, descrito
anteriormente no item 4.4.1, são apresentados na Figura 5.47 e na Figura 5.48. como a
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velocidade entre os pontos foi zerada não foi apresentado o gráfico de velocidades no
ponto 2.

Teste 3 - Ponto: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)
Figura 5.47 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 3.

Teste 3 - Ponto: 2

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.48 – Cotagrama do modelo RASTER no ponto de controle 2 do Teste 3.
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5.3.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 3,
descrito anteriormente no item 4.4.2, são apresentados da Figura 5.49 e na Figura 5.51.

Velocidade (m/s)

Teste 3 - Ponto: 1

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)
Figura 5.49 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle do Teste 3.

Teste 3 - Ponto: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.50 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 3.
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Teste 3 - Ponto: 2

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.51 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 3.

5.3.4 Comparações e Resultados
Todos os modelos apresentados por Néelz e Pender (2013) que resolvem as equações
bidimensionais de águas rasas apresentaram resultados similares. Nenhum dos modelos
que resolvem as equações bidimensionais de águas rasas simplificadas previu água no
ponto 2.
O modelo de células de escoamento na configuração Raster não apresentou água no ponto
2, o que já era esperado devido ao método de cálculo nesse tipo de abordagem. O modelo
de células não conserva a quantidade de movimento de forma que a água posa subir uma
ladeira por estar com velocidade.
O modelo de células na configuração Quasi-2D conseguiu simular a passagem de água
de do ponto 1 para o ponto 2 acertando os níveis finais e velocidades máximas nesse
trecho, porem a troca de vazão ocorreu cerca de 90 segundos antes dos demais modelos
que representaram a passagem de água para o segundo ponto. Esse erro ocorre devido a
representação adotada para a ligação entre os dois pontos. Como foi explicado
anteriormente para representar a passagem de água entre os dois pontos de medição,
portanto, foi ligado diretamente à célula anterior ao ponto 1 ao ponto 2, considerando a
equação de Saint-Venant sem os termos de inercia, com um coeficiente de Manning 15
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vezes superior aos do resto do modelo. A interpretação da modelagem, nessa situação, é
que o coeficiente de Manning majorado represente a perda de quantidade de movimento
entre os dois pontos. O ponto 1 não foi ligado diretamente ao ponto 2 para assim evitar
que no final da simulação tivessem níveis idênticos. Dessa forma o caminho artificial
alternativo, no qual o coeficiente de manning majorado representa a elevação que separa
esses pontos, inicia-se um pouco antes do ponto 1, na célula anterior a este. Quando o
escoamento atinge a célula anterior ao ponto 1 parte da vazão se dirige ao ponto 1 e parte
se dirige ao ponto 2 por um caminho no qual o coeficiente de manning foi majorado.
Pelos resultados podemos concluir que essa interpretação foi capas de simular as vazões
e velocidades máximas no trecho entre o ponto 1 e 2 e também conseguiu previr com
certa confiança os níveis finais de água, mas não conseguiu representar os tempos de
inundação corretamente.
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5.4 Teste 4: Velocidade de propagação de inundação em
planícies extensas
5.4.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete 4,
descrito anteriormente no item 4.5, são apresentados da Figura 5.52 à Figura 5.59,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.52 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.53 – Cotagrama no ponto de controle 3 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.54 – Cotagrama no ponto de controle 5 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.55 – Cotagrama no ponto de controle 6 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.56 – Variação da velocidade no ponto de controle 1 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.57 – Variação da velocidade no ponto de controle 3 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

Figura 5.58 – Variação da velocidade no ponto de controle 5 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.59 – Variação da velocidade no ponto de controle 6 do Teste 4. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

5.4.2 Modelo de Células Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 4, descrito
anteriormente no item 4.5.1, são apresentados da Figura 5.60 à Figura 5.67.

Nível d'água (m)

Teste 4 - Ponto: 1

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.60 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 4.
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Teste 4 - Ponto: 3

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.61 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 4.

Teste 4 - Ponto: 5

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.62 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 5 do Teste 4.
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Teste 4 - Ponto: 6

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.63 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 4.

Velocidade (m/s)

Test 4 - Point: 1

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.64 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 4.
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Velocidade (m/s)

Test 4 - Point: 3

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.65 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 4.

Velocidade (m/s)

Teste 4 - Ponto: 5

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.66 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 5 do Teste 4.
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Velocidade (m/s)

Teste 4 - Ponto: 6

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.67 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 4.

5.4.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 4,
descrito anteriormente no item 4.5.2, são apresentados a da Figura 5.68 à Figura 5.75.

Nível d'água(m)

Teste 4 - Ponto: 1

MODCEL - Quasi-2D

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tempo (minutos)
Figura 5.68 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 4.
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Teste 4 - Ponto: 3

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.69 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 4.

Teste 4 - Ponto: 5

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.70 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 5 do Teste 4.
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Teste 4 - Ponto: 6

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)
Figura 5.71 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 4.

Test 4 - Point: 1

Velocidade (m/s)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.72 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 4.
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Teste 4 - Ponto: 3

Velocidade (m/s)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.73 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 4.

Teste 4 - Ponto: 5

Velocidades (m/s)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.74 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 5 do Teste 4.
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Teste 4 - Ponto: 6

Velocidade (m/s)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)
Figura 5.75 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 4.

5.4.4 Comparações e Resultados
O modelo de células na configuração Raster alcançou resultados de profundidade
coerentes com a media dos modelos, apresentando niveis um pouco mais baixos no ponto
1 e um periodo de ascenção um pouco mais ingrime no ponto 6.
Na comparação de velocidade, os resultdos do ModCel na configuração Raster
diferenciaram-se bastantante dos demais modelos. Isso é esperado uma vez que o ModCel
calcula as velocidades unidimensionalmente e despreza a influencia da propagação
lateral. Assim, no ponto 1, o mais próximo da entrada da condição de contorno e onde o
escoamento tem caracteristicas mais próximas a um escoamento unidimensional, as
velocidades atingidas pelo ModCel ficarm mais próximas as daquelas calculadas pelos
modelos 2D. As grandes diferenças nesse ponto, mesmo entre os modelos 2D, podem ser
explicadas pelas diferenças na aplicação da condição de contorno (NÉELZ e PENDER,
2013).
O modelo de células na configuração Quasi-2D também alcançou resultados de
profundidade coerentes com a média dos modelos. Na comparação de velocidades, as
respostas do ModCel na configuração Quasi-2D a variação de velociodades ficou mais
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proxima da variação dos modleos 2D, mesmo com as limitações de uso de uma equação
unidimensional.
O ModCel, em ambas as escalas, apresentou tambem um pico iniciciao ascentudado na
velocidade tal como alguns modelos de diferenças finitas ( por exempo o XPSTORM).
Talvez refletindo falhas no manuseio de choques e fluxos supercríticos (NÉELZ e
PENDER, 2013). Isso não afetou significativamente suas outras previsões de resultados
(NÉELZ e PENDER, 2013).
Néelz e Pender (2013) ressaltam que as respostas extremamente parecidas desse teste
sugerem que os efeitos topográficos (que são inexistentes no Teste 4 devido ao solo
perfeitamente horizontal) são, na prática, mais significativos para influenciar as previsões
de inundações do que as diferenças no cálculo numérico das equações de escoamento.
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5.5 Teste 5: Inundação em vale
5.5.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete 5,
descrito anteriormente no item 4.6, são apresentados da Figura 5.76 à Figura 5.83,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.76 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.77 – Cotagrama no ponto de controle 3 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.78 – Cotagrama no ponto de controle 5 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.79 – Cotagrama no ponto de controle 7 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.80 – Variação de velocidade no ponto de controle 1 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.81 – Variação de velocidade no ponto de controle 3 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

Figura 5.82 – Variação de velocidade no ponto de controle 4 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.83 – Variação de velocidade no ponto de controle 7 do Teste 5. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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5.5.2 Modelo de Células Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 5, descrito
anteriormente no item 4.6.1, são apresentados da Figura 5.84 à Figura 5.91.

Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 1

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.84 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 5.

Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 3

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.85 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 5.
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Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 5

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.86 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 5 do Teste 5.

Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 7

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.87 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 7 do Teste 5.
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Velocidade (m/s)

Teste 5 - Ponto: 1

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.88 – Variação de velocidade do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 5.

Velocidade (m/s)

Teste 5 - Ponto: 3

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.89 – Variação de velocidade do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 5.
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Velocidade (m/s)

Teste 5 - Ponto: 4

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.90 – Variação de velocidade do modelo Raster no ponto de controle 4 do Teste 5.

Teste 5 - Ponto: 7

Velocidade (m/s)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.91 – Variação de velocidade do modelo Raster no ponto de controle 7 do Teste 5.
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5.5.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 5,
descrito anteriormente no item 4.6.2, são apresentados da Figura 5.92 à Figura 5.99.

Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 1

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.92 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 5.

Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 3

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.93 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 5.
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Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 5

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.94 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 5 do Teste 5.

Nível d'água (m)

Teste 5 - Ponto: 7

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.95 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 7 do Teste 5.
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Velocidade (m/s)

Teste 5 - Ponto: 1

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.96 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 5 .

Velocidade (m/s)

Teste 5 - Ponto: 3

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.97 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 5.
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Velocidade (m/s)

Teste 5 - Ponto: 4

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.98 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 4 do Teste 5.

Teste 5 - Ponto: 7

Velocidade (m)

MODCEL -…

Tempo (horas)
Figura 5.99 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 7 do Teste 5.

211

5.5.4 Comparações e Resultados
Néelz e Pender (2013) ressaltam que a maioria dos modelos, em especial os que resolvem,
as equações de águas rasas completas, apresentam níveis de água máximos coerentes
entre si, com diferenças menores que 0,4 metros (cerca de 10% da profundidade de pico),
em alguns pontos, em uma faixa inferior à 0,2 metros. Com relação ao tempo do pico da
cheia os resultados se encontraram dentro de uma faixa de variação de 30 minutos. Ambas
as abordagens apresentadas com o uso do ModCel também chegaram a resultados dentro
dessas faixas de resultados.
No ponto 5 que ocorreram as maiores diferenças dos níveis máximos e tempos de pico
para todos os modelos (NÉELZ E PENDER, 2013), isso ocorre como resultado da soma das
diferenças à montante, geradas pelas variações nas diversas aboradagem. Nas abordagem
apresentadas nesse trabalho o mesmo padrão se repitiu.
O tempo de viagem até o ponto 5 é estimado por Néelz e Pender (2013) como
aproximadamente 3 horas, tempo coerente com as respostas das duas abordagens do
ModCel.
Com relação as velocidades, o modelo RASTER apresentou resultados razoavelmente
semelhantes aos modelos 2D, mesmo considerando as limitações da representação das
velocidades pelas equações 1D. Isso ocorreu uma vez que nesse teste o escoamento se
comporta basicamente como um escoamento unidimensional. O modelo na configuração
Quasi-2D apresentou velocidades diferentes o que é coerente uma vez que, no modelo
RASTER e nos modelos 2D as velocidades representam velocidades pontuais e o modelo
na configuração Quasi-2D calcula a velocidade media da seção, conforme exemplificado
na Figura 5.100.
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Teste 5 - Ponto: 2

4

MODCEL - Quasi-2D
Intergral da Seção - ModCel RASTER

Velocidade (m/s)

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo (horas)

Figura 5.100 – Comparação da velocidade na escla Quasi-2D e da integral da velocidade na
configuração Raster

As abordagens do ModCel conseguiram representar bem os níveis d’água e o tempo de
viagem da cheia, mas para a previsão de velocidades a abordagem na escala Quase-2D é
limitada no cálculo de velocidades pontuais e mesmo a abordagem na configuração
Raster, tal qual os demais modelos como ressalta Néelz e Pender (2013), também não
conseguiram calcular precisamente as velocidades, mas apenas faixas de velocidade.
Interessante notar, porém, como a Figura 5.98 e a Figura 5.99, relativas as velocidades
nos pontos 4 e 7, os resultados obtidos pelo modelo na configuração Quasi-2D se
assemelha a uma representação média das velocidades obtidas por todos os demais
modelos.
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5.6 Teste 6A: Ruptura de barragem
5.6.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete
6A, descrito anteriormente no item 4.7, são apresentados da Figura 5.101 à Figura 5.106,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.101 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 6A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.102 – Cotagrama no ponto de controle 4 do Teste 6A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.103 – Cotagrama no ponto de controle 5 do Teste 6A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

215

Figura 5.104 – Cotagrama no ponto de controle 6 do Teste 6A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.105 – Variação da velocidade no ponto de controle 2 do Teste 6A. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.106 – Variação da velocidade no ponto de controle 4 do Teste 6A. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

5.6.2 Modelo de Células na configuração Raster.
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 6A,
descrito anteriormente no item 4.7.1, são apresentados da Figura 5.107 à Figura 5.112.

Nível d'água (m)

Teste 6A - Ponto: 2

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.107 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 6A.
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Nível d'água (m)

Test 6A - Point: 4

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)
Figura 5.108 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 4 do Teste 6A.

Nível d'água (m)

Teste 6A - Ponto: 5

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.109 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 5 do Teste 6A.
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Nível d'água (m)

Test 6A - Point: 6

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.110 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 6A.

Velocidade (m/s)

Teste 6A - Ponto: 2

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.111 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 6A.
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Velocidade (m/s)

Teste 6A - Ponto: 4

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)
Figura 5.112 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 4 do Teste 6A.

5.6.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 6A,
descrito anteriormente no item 4.7.2, são apresentados da Figura 5.113 à Figura 5.118.

Nível d'água (m)

Teste 6A - Ponto: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.113 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 6A.
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Nível d'água (m)

Test 6A - Point: 4

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)
Figura 5.114 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 4 do Teste 6A.

Nívél d'água (m)

Teste 6A - Ponto: 5

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.115 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 5 do Teste 6A.
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Nível d'água (m)

Teste 6A - Ponto: 6

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.116 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 6A.

Velocidade (m/s)

Test 6A - Point: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)
Figura 5.117 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 6A.
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Velocidade (m/s)

Test 6A - Point: 4

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.118 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 4 do Teste 6A.

5.6.4 Comparações e Resultados
O modelo de células na configuração Raster superestimou os níveis à jusante do
reservatório e subestimou os níveis no ponto 6, dentro do reservatório. Conforme
explicado anteriormente, a onda gerada pela ruptura de uma barragem é abrupta e, na
região em que ocorre essa onda, diversas propriedades físicas sofrem descontinuidade,
ocasionando a ocorrência de fortes acelerações verticais e invalidando a hipótese de
distribuição hidrostática de pressões, assim, consequentemente invalidando o uso das
equações de Saint-Venant (VEROL, 2010). Dessa maneira usar as equações clássicas de
Saint-Venant sem nenhum tipo de adaptação não permite simular adequadamente a onda
gerada pela ruptura da barragem, que é o caso do modelo na configuração Raster.
No modelo de células na configuração Quasi-2D os níveis tendem a coincidir mais com
os níveis dos demais modelos, principalmente nos pontos 4 e 6, demonstrando um bom
funcionamento do método da pseuda-viscosidade. A exceção é o ponto 2, no qual o
ModCel previu o pico antes de que ele realmente acontecesse, em comparação aos demais
modelos.
Em uma pré-análise dos resultados da simulação em escala reduzida desse teste,
apresentados por Soares-Frazao e Y. Zech (2007), é possível perceber que o ModCel na
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configuração Quasi-2D apresentou resultados dentro das oscilações de alta freqüência
existentes na medição do experimento proposto, com menos oscilações que outros
modelos. O único ponto que destoa do experimento é o ponto 2 em que o ModCel
apresentou a ascensão do nível d’água aproximadamente com 2 segundos e no
experimento isso ocorreu aproximadamente com 10 segundos. Isso porque em um
primeiro momento a água escoa com grande velocidade após a ruptura e sobe pela parte
inclinada do canal, observada na Figura 4.20, e depois desce elevando o nível no ponto
2. Como o modelo de células não consegue representar a quantidade de movimento, como
foi observado no teste 3, o nível no ponto 3 começa a se elevar antes do que é observado
na realidade.
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5.7 Teste 6B: Ruptura de barragem
5.7.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete
6B, descrito anteriormente no item 4.8, são apresentados da Figura 5.119 à Figura 5.1240,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.119 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 6B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.120 – Cotagrama no ponto de controle 4 do Teste 6B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.121 – Cotagrama no ponto de controle 5 do Teste 6B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.122 – Cotagrama no ponto de controle 6 do Teste 6B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.123 – Variação da velocidade no ponto de controle 2 do Teste 6B. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.124 – Variação da velocidade no ponto de controle 4 do Teste 6B. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

5.7.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 6B,
descrito anteriormente no item 4.8.1, são apresentados da Figura 5.125 à Figura 5.130.

Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 2

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.125 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 6B.
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Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 4

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.126 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 4 do Teste 6B.

Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 5

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.127 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 5 do Teste 6B.
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Nível d'água (m)

Test 6B - Point: 6

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.128 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 6B.

Velocidade (m/s)

Teste 6B - Ponto: 2

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)
Figura 5.129 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 6B.
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Velocidade (m/s)

Teste 6B - Ponto: 4

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.130 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 4 do Teste 6B.

5.7.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 6A,
descrito anteriormente no item 4.8.2, são apresentados da Figura 5.131 à Figura 5.136.

Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.131 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 6B.
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Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 4

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)
Figura 5.132 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 4 do Teste 6B.

Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 5

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)
Figura 5.133 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 5 do Teste 6B.
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Nível d'água (m)

Teste 6B - Ponto: 6

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.134 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 6B.

Velocidade (m/s)

Teste 6B - Ponto: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (segundos)

Figura 5.135 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 6B.

233

velocidade (m)

Teste 6B - Ponto: 4

MODCEL -…

Tempo (segundos)

Figura 5.136 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 4 do Teste 6B.

5.7.4 Comparações e Resultados
Na escala do teste 6B os resultados tanto do ModCel como dos demais modelos
comparados apresentaram menos oscilações do que na escala do teste 6A.
O modelo de células na configuração Raster superestimou os níveis à jusante do
reservatório e subestimou os níveis no ponto 6, dentro do reservatório, da mesma forma
que ocorreu no teste 6A.
No modelo de células na configuração Quasi-2D os níveis tendem a coincidir mais com
os níveis dos demais modelos demonstrando um bom funcionamento do método da
pseuda-viscosidade. A exceção é o ponto 6, no qual o ModCel previu uma recessão mais
suave do que os demais modelos.
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5.8

Teste 7: Conexão rio-planície

5.8.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete 7,
descrito anteriormente no item 4.9, são apresentados da Figura 5.137 à Figura 5.151,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.137 – Cotagrama na seção 15 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.138 – Cotagrama na seção 25 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.139 – Cotagrama na seção 35 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

236

Figura 5.140 – Cotagrama na seção 45 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.141 – Variação de velocidade na seção 25 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.142 – Variação de velocidade na seção 35 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.143 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.144 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.145 – Cotagrama no ponto de controle 6 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

239

Figura 5.146 – Cotagrama no ponto de controle 8 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.147 – Cotagrama no ponto de controle 9 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.148 – Cotagrama no ponto de controle 11 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.149 – Cotagrama no ponto de controle 12 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.150 – Cotagrama no ponto de controle 14 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.151 – Cotagrama no ponto de controle 17 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.152 – Variação de velocidade no ponto de controle 2 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

Figura 5.153 – Variação da Velocidade no ponto de controle 6 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

243

Figura 5.154 – Variação da Velocidade no ponto de controle 17 do Teste 7. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

5.8.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 7, descrito
anteriormente no item 4.9.1, são apresentados da Figura 5.155 à Figura 5.172.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 15

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.155 – Cotagrama do modelo Raster na seção 15 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 25

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.156 – Cotagrama do modelo Rasterna seção 25 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 35

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.157 – Cotagrama do modelo Rasterna seção 35 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 45

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.158 – Cotagrama do modelo Raster na seção 45 do Teste 7.

Velocidade (m/s)

Teste 7 - Seção 25

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.159 – Variação de velocidade do modelo Raster na seção 25 do Teste 7.

246

velocidade (m/s)

Teste 7 - Seção 35

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.160 – Variação de velocidade do modelo Rasterna seção 35 do Teste 7.

Teste 7 - Ponto: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.161 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 2

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.162 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 6

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.163 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 8

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.164 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 8 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 9

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.165 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 9 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 11

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.166 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 11 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 12

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.167 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 12 do Teste 7.

250

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 14

MODCEL - Raster

Tempo (horas)

Figura 5.168 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 14 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 17

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.169 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 17 do Teste 7.
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Teste 7 - Ponto: 2

Velocidade (m/s)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.170 – Variação de velocidade do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 7.

Teste 7 - Ponto: 6

Velocidade (m/s)

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.171 – Variação da Velocidade do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 7.
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Velocidade (m/s)

Teste 7 - Ponto: 17

MODCEL - Raster

Tempo (horas)
Figura 5.172 – Variação da Velocidade do modelo Raster no ponto de controle 17 do Teste 7.
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5.8.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 6A,
descrito anteriormente no item 4.9.2, são apresentados da Figura 5.173 à Figura 5.190.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 15

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.173 – Cotagrama do modelo Quasi-2D na seção 15 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 25

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.174 – Cotagrama do modelo Quasi-2D na seção 25 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 35

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.175 – Cotagrama do modelo Quasi-2D na seção 35 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Seção 45

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.176 – Cotagrama do modelo Quasi-2D na seção 45 do Teste 7.

Velocidade (m/s)

Teste 7 - Seção 25

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.177 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D na seção 25 do Teste 7.
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Velocidade (m/s)

Teste 7 - Seção 35

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.178 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D na seção 35 do Teste 7.

Nível d'ágaua (m)

Teste 7 - Ponto: 1

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.179 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.180 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 6

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.181 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Test 7 - Point: 8

MODCEL - Quasi-2D

0.00

20.00

40.00
Tempo (horas)

60.00

Figura 5.182 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 8 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 9

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.183 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 9 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 11

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.184 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 11 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 12

Tempo (horas)

Figura 5.185 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 12 do Teste 7.
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Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 14

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.186 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 14 do Teste 7.

Nível d'água (m)

Teste 7 - Ponto: 17

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.187 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 17 do Teste 7.
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Teste 7 - Ponto: 2

Velocidade (m/s)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)

Figura 5.188 – Variação de velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 7.

Velocidade (m/s)

Teste 7 - Ponto: 6

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.189 – Variação da Velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 7.
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Velocidade (m/s)

Teste 7 - Ponto: 17

MODCEL -Quasi-2D

Tempo (horas)
Figura 5.190 – Variação da Velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 17 do Teste 7.

5.8.4 Comparações e Resultados
O objetivo deste teste é avaliar a ligação entre as malhas 1D e 2D dos modelos 1D/2D na
representação da conexão rio/planície de inundação. O modelo de células de inundação
na configuração Raster tem todas as ligações, independente se de rio ou canal, realizadas
atrás das equações de Saint-Venant desprezando os temos de inercia. Já o modelo de
células de inundação na configuração Quasi-2D mesmo não sendo um modelo 1D/2D
representa o escoamento unidimensional dentro do rio com o escoamento quasi-2D na
planície, por meio da equação clássica de vertedor.
O teste identificou um nível relativamente elevado de inconsistência nos resultados
produzidos pelos vários modelos. As discrepâncias observadas entre os modelos refletem
a física de um evento de inundação fluvial deste tipo e a forma com que cada modelo
representa a ligação rio/planice bem como as diversas estruturas eixtentes. Interesante
notar que, algumas vezes, o modcel na configuração Quasi-2D repuduziu a envoltoria dos
resultados dos varios modelos.
O modelo de células nas configurações Raster e Quasi-2D apresentou resultados dentro
da faixa de variação dos demais modelos. Os pontos da planície 1 e 2 apresentaram
resultados mais próximos do esperado em comparação com os demais modelos, enquanto
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os pontos 12, 14 e 17 da planície de inundação 3 tiveram o seu tempo de ascensão
adiantado; entretanto, a recessão ocorreu de maneira similar ao dos demais.
As velocidades observadas no modelo em configuração Quasi-2D se comportaram
razoavelmente dentro da faixa dos demais modelos, uma vez que não ocorreu grande
convergência de velocidades entre estes. Na seção 25, o ModCel, na configuração Quasi2D, encontrou vazões superiores aos demais.
Já as velocidades encontradas na configuração Raster na calha não se comportaram como
o esperado e na planície, apesar de acompanharam os modelos 2D, ainda assim se
encontraram sempre um pouco acima dos demais modelos. No ponto 17, onde no gráfico
de nível d’água observamos acumulo de água no final da simulação, as velocidades se
descolam das dos demais modelos na recessão, indicando que a discretização refinada da
escala Raster tende a criar oscilações em trechos com acumulo de água.
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5.9 Teste 8A: Inundação em áreas urbanas por
5.9.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete
8ª, descrito anteriormente no item 4.10, são apresentados da Figura 5.191 à Figura 5.196,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.191 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 8A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

265

Figura 5.192 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 8A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.193 – Cotagrama no ponto de controle 3 do Teste 8A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.194 – Cotagrama no ponto de controle 6 do Teste 8A. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.195 – Variação da velocidade no ponto de controle 2 do Teste 8A. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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Figura 5.196 – Variação da velocidade no ponto de controle 6 do Teste 8A. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.

5.9.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 8A,
descrito anteriormente no item 4.10.1, são apresentados da Figura 5.197 à Figura 5.202.

Test 8A - Point: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)
Figura 5.197 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 8A.
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Nível d'água (m)

Test 8A - Point: 2

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.198 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 8A.

Test 8A - Point: 3

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.199 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 8A.
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Test 8A - Point: 6

Nível d'água (m)

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.200 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 8A.

Teste 8A - Ponto: 2

Velocidade (m/s)

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.201 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 8A.
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Velocidade (m)

Teste 8A - Ponto: 6

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.202 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 6 do Teste 8A.

5.9.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 8A,
descrito anteriormente no item 4.10.2, são apresentados da Figura 5.203 à Figura 5.208.

Teste 8A - Ponto: 1

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.203 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 8A.
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Nível d'água (m)

Teste 8A - Ponto: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.204 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 8A.

Teste 8A - Ponto: 3

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)
Figura 5.205 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 8A.
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Teste 8A - Ponto 6

Nível d'água (m)

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.206 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 8A.

Velocidade (m/s)

Test 8A - Point: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.207 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 8A.
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Velocidade (m/s)

Teste 8A - Ponto: 6

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.208 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 6 do Teste 8A.

5.9.4 Comparações e Resultados
A representação de uma paisagem urbana complexa é o foco da modelagem debatida
nesta tese, 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 ou Raster de 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 em ambas as configurações 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 na configuração Raster apresentou velocidades dentro da faixa de
variação dos demais modelos, enquanto o modelo de células na configuração Quasi-2D
superestimou as velocidades nos pontos analisados.
Néelz e Pender (2013) concluiram que as diferenças na abordagem da topografia sugerem
que uma grade de 2m pode ser insuficientemente fina para modelagem de alta resolução
de escoamentos urbanos rasos, particularmente se previsões de velocidade precisas são
esperadas. No entanto, Néelz e Pender (2013) ressaltam que não se deve concluir nesta
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fase que o refinamento do grid é seja um caminha a se seguir, uma vez que é provável
que tenha efeitos contraproducentes em termos de eficiência computacional e que avaliara
as incertezas e calibrar o modelo sejam caminhos mais eficientes.
Além disso, pequenos desníveis, na observação geral dos padrões de escoamento, podem
introduzir declividades (e distorções) formidáveis em pequenas distancias (de grids mais
refinados). Por 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.
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5.10 Teste 8B: Inundação em áreas urbanas por chuva e
sobrecarga da rede de drenagem
5.10.1 Configuração proposta pela Agencia Ambiental Inglesa
Os resultados dos modelos testados pela Agencia Ambiental Inglesa referentes ao Tete
8B, descrito anteriormente no item 4.11, são apresentados da Figura 5.209 à Figura 5.213,
conforme extraídos de Néelz e Pender (2013)

Figura 5.209 – Vazão no ponto de entrada do Teste 8B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.210 – Cotagrama no ponto de controle 1 do Teste 8B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.211 – Cotagrama no ponto de controle 2 do Teste 8B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.
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Figura 5.212 – Cotagrama no ponto de controle 3 do Teste 8B. Fonte: NÉELZ E PENDER, 2013.

Figura 5.213 – Variação da velocidade no ponto de controle 3 do Teste 8B. Fonte: NÉELZ E
PENDER, 2013.
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5.10.2 Modelo de Células na configuração Raster
Os resultados do modelo de células na configuração Raster, referentes ao Teste 8B,
descrito anteriormente no item 4.11.1, são apresentados da Figura 5.214 à Figura 5.218.

Vazão (m³/s)

Teste 8B- Bueiro

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.214 – Vazão do modelo Raster no ponto de entrada do Teste 8B.

Níveil d'água (m)

Test 8B - Point: 1

MODCEL - Raster

Tempo (segundos)

Figura 5.215 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 1 do Teste 8B.
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Nível d'água (m)

Test 8A - Point: 2

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.216 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 2 do Teste 8B.

Nível d'água (m)

Teste 8B - Ponto: 3

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)

Figura 5.217 – Cotagrama do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 8B.

280

Velocidade (m/s)

Test 8B - Point: 3

MODCEL - Raster

Tempo (minutos)
Figura 5.218 – Variação da velocidade do modelo Raster no ponto de controle 3 do Teste 8B.

5.10.3 Modelo de Células na configuração Quasi-2D
Os resultados do modelo de células na configuração Quasi-2D, referentes ao Teste 8B,
descrito anteriormente no item 4.11.2, são apresentados da Figura 5.219 à Figura 5.223.

Nível d'água (m)

Teste 8B - Bueiro

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.219 – Vazão do modelo Quasi-2D no ponto de entrada do Teste 8B.
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Nível d'água (m)

Teste 8B - Ponto: 1

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)
Figura 5.220 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 1 do Teste 8B.

Nível d'água (m)

Teste 8B - Ponto: 2

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.221 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 2 do Teste 8B.
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Nível d'água (m)

Teste 8A - Ponto: 3

MODCEL - Quasi-2D

Tempo (minutos)

Figura 5.222 – Cotagrama do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 8B.

Velocidade (m/s)

Teste 8A - Ponto: 3

MODCEL -…

Tempo (minutos)

Figura 5.223 – Variação da velocidade do modelo Quasi-2D no ponto de controle 3 do Teste 8B.
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5.10.4 Comparações e Resultados
O teste 8B é o que apresenta a configuração mais próxima à um ambiente urbano real,
uma vez que além da caracterização das ruas, que já existiam no teste 8A, também
caracteriza as construções ao longo da região modelada como obstáculos ao escoamento.
Os resultados do Teste 8B foram bastantes semelhantes aos do Teste 8A.
No modelo de células na configuração Raster a principal diferença foi encontrada nas
medições de velocidades no ponto 3 onde as velocidades sofreram grandes oscilações. O
ponto 3 está localizado em uma região de acumulo de água de forma que pequenas
ondulações na superfície podem provocar oscilações como as observadas, especialmente
na discretização refinada da escala Raster.
No modelo de células na configuração Quasi-2D os resultados de níveis d’água ficaram
dentro da faixa de variação dos demais modelos com a única peculiaridade de que o
modelo registrou o escoamento iniciando nos pontos 2 e 3 cerca de 5 à10 minutos antes.
Na medição de velocidades do ponto 3 apresentou velocidades com ascensão iniciando
10 minutos antes, em coerência com os resultados de nível d’água, pico ligeiramente
inferior aos demais e recessão mais longa.
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5.11 Analise Geral dos Resultados Encontrados
Ao longo da análise dos resultados dos 10 testes elaborados podemos observar alguns
pontos em comum para a crítica da hipótese levantada no presente trabalho. As propostas
elaboradas ao longo dos testes buscam avaliar a capacidade dos modelos testados de
predizer níveis, mancha de inundação e velocidades máximas, bem como suas variações
temporais.
Buscando apresentar uma referência extra de comparação para a modelagem em células
Quasi-2D, os testes foram simulados em uma grade de modelagem compatível com
aquela proposta pela Agencia de Meio Ambiente Britânica, considerando o mesmo nível
de informação de entrada de dados em nível detalhado, adaptando o modelo de células
em um modelo Raster. Essa modelagem extra serviu como mais uma comparação para a
modelagem com uma malha típica Quasi-2D, que introduziu a interpretação física do
terreno como fator importante da modelagem.
Uma das principais constatações entre as 2 abordagens é a do tempo de processamento.
Na Tabela 5.3 é possível observar a significativa diferença entre os tempos de
processamento da abordagem com a malha típica Quasi-2D, que introduziu a
interpretação do sistema a ser modelado, com a abordagem Raster para os testes
elaborados neste trabalho quando rodados em notebook com processador i7-5500U de
2.4ghz e 16GB de memória RAM.
Tabela 5.1 – Comparação do tempo processamento entre as configurações clássica Quasi-2D e Raster.

Teste
1
2
3
4
5
6A
6B
7
8A
8B

Raster
8 minutos
3 horas e 56 minutos
11 minutos
3 horas e 53 minutos
2 horas e 59 minutos
45 minutos
4 horas e 18 minutos
8 horas
3 dias
3 dias

Quasi-2D
19 segundos
2 minuto e 57 segundos
1 minuto e 27 segundos
55 segundos
20 segundos
22 minutos
3 minutos
21 minutos
22 minutos
2 minutos
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Outra diferença significativa é o número de elementos, nós/quadriculas/células,
necessários para a representação dos testes nos modelos 2D, apresentados pela agencia
britânica, no modelo de células com abordagem com a abordagem Raster e no Modcel
com a malha típica Quasi-2D. Essa diferença pode ser observada na Tabela 5.2.
Tabela 5.2 – Comparação do número de elementos nos modelos 2D e nas configurações clássica Quasi-2D e
Raster do ModCel.

Teste

Modelos
2D

ModCel
Raster

ModCel
Quasi-2D

1
2
3
4
5
6A
6B
7
8A
8B

~700
~10000
~1200
~80000
~7600
~36000
~36000
~16700
~97000
~97000

700
10000
12000
20000
6808
10656
10656
8765
43148
43148

4
16
22
57
33
179
179
112
163
163

Nos testes foi observado que a aplicação do ModCel na configuração Quasi-2D, com a
valorização da interpretação física de cada situação a ser modelada, obteve repostas
condizentes com os modelos 2D completos em relação aos resultados de níveis e manchas
de inundação. A Tabela 5.3e a Tabela 5.4 apresentam a comparação dos resultados de
níveis atingidos nos testes realizados do Modelo de Células na configuração Quasi-2D
com os resultados de níveis dos modelos MikeFlood e Infoworks, ambos modelos 2D
completos e amplamente difundidos em pesquisas e no mercado.
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Tabela 5.3 - Comparação dos Níveis d’água do ModCel na configuração Quasi-2D com sistemas de

modelagem de referência.

1

MikeFlood
Infoworks
MODCEL Quasi-2d
NA
NA
NA
NA
NA
NA
h
h
h
inicial Max.
inicial Max.
inicial Max.
10.05 10.35 0.30 10.00 10.35 0.35 10.00 10.35 0.35

2

10.02

10.35

0.33 10.02

10.35 0.33

9.96

10.34 0.38

1

8.21

8.58

0.37

8.20

8.58

0.38

8.21

8.59

0.38

2

8.53

8.93

0.40

8.53

8.93

0.40

8.53

8.93

0.40

3

8.88

9.32

0.44

8.88

9.32

0.44

8.88

9.33

0.45

4

9.20

9.74

0.54

9.20

9.73

0.53

9.20

9.73

0.53

5

7.96

8.18

0.22

7.96

8.23

0.27

7.96

8.23

0.27

6

8.29

8.63

0.34

8.29

8.63

0.34

8.29

8.64

0.35

7

8.62

9.02

0.40

8.62

9.02

0.40

8.62

9.02

0.40

8

8.96

9.38

0.42

8.96

9.38

0.42

8.96

9.39

0.43

9

7.70

7.70

0.00

7.70

7.70

0.00

7.72

7.72

0.00

10

8.04

8.06

0.02

8.05

8.08

0.03

8.06

8.08

0.02

11

8.38

8.52

0.14

8.38

8.52

0.14

8.40

8.53

0.13

12

8.70

8.88

0.18

8.70

8.88

0.18

8.72

8.88

0.16

1

9.75

9.98

0.23

9.75

9.98

0.23

9.75

10.00 0.25

2

9.75

9.81

0.06

9.75

9.81

0.06

9.75

9.81

0.05

1

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.31

0.31

3

0.00

0.23

0.23

0.00

0.23

0.23

0.00

0.22

0.22

5

0.00

0.18

0.18

0.00

0.18

0.18

0.00

0.17

0.17

6

0.00

0.18

0.18

0.00

0.18

0.18

0.00

0.18

0.18

Teste Ponto

1

2

3

4

5

1

171.40 174.70 3.30 171.40 174.70 3.30 171.70 174.80 3.10

3

150.80 156.00 5.20 150.50 155.80 5.30 150.00 156.10 6.10

5

144.50 148.70 4.20 144.50 148.80 4.30 144.50 148.20 3.70

7

152.80 155.60 2.80 152.90 155.80 2.90 152.60 155.70 3.10
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Tabela 5.4 - Comparação dos Níveis d’água do ModCel na configuração Quasi-2D com sistemas de modelagem
de referência - Continuação.

Teste Ponto
2
6A

6B

7

8A

8B

MikeFlood
Infoworks
Quasi-2d
NA
NA
NA
NA
NA
NA
h
h
h
inicial
Max.
inicial Max.
inicial Max.
0.02
0.15 0.13 0.02
0.13 0.11 0.02
0.13 0.11

4

0.02

0.13

0.11

0.02

0.12 0.10

0.02

0.13 0.11

5

0.02

0.12

0.10

0.02

0.10 0.08

0.02

0.11 0.09

6

0.07

0.40

0.33

0.09

0.40 0.31

0.11

0.40 0.29

2

0.40

2.80

2.40

0.40

2.90 2.50

0.40

2.50 2.10

4

0.40

2.25

1.85

0.40

2.20 1.80

0.40

2.25 1.85

5

0.40

2.00

1.60

0.40

2.00 1.60

0.40

2.10 1.70

6

1.40

8.00

6.60

1.40

8.00 6.60

1.70

8.00 6.30

M015

10.50

14.80 4.30

10.60

14.70 4.10

9.80

14.71 4.91

M025

9.80

13.50 3.70

9.80

13.40 3.60

9.80

13.38 3.58

M035

9.80

12.60 2.80

9.80

12.60 2.80

9.80

12.72 2.92

M045

9.80

12.10 2.30

9.80

12.10 2.30

9.80

12.14 2.34

1

11.50

13.50 2.00

11.10

13.50 2.40

11.40

13.51 2.11

2

11.25

13.30 2.05

11.40

13.30 1.90

11.00

13.23 2.23

6

10.80

13.25 2.45

10.70

13.25 2.55

11.00

13.10 2.10

8

10.25

12.90 2.65

10.25

12.90 2.65

10.50

12.87 2.37

9

10.70

12.70 2.00

10.70

12.70 2.00

10.70

12.69 1.99

11

11.20

12.70 1.50

11.10

12.80 1.70

11.00

12.84 1.84

12

11.20

12.50 1.30

11.40

12.40 1.00

11.20

12.55 1.35

14

10.10

12.50 2.40

10.10

12.50 2.40

10.50

12.64 2.14

17

10.25

12.50 2.25

10.25

12.50 2.25

10.50

12.53 2.03

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

1

27.12

27.61 0.49

27.10

27.62 0.52

27.10

27.61 0.51

2

28.53

28.74 0.21

28.53

28.75 0.22

28.58

28.73 0.15

3

23.60

24.22 0.62

23.68

24.28 0.60

23.60

24.30 0.70

É valido ressaltar que o teste 3 precisou de uma interpretação que representa a perda da
quantidade de movimento entre os 2 pontos medidos por meio do coeficiente de Manning
majorado e os testes 6A e 6B precisaram utilizar uma metodologia para adaptar o uso das
equações de Saint-Venant 1D para um evento de ruptura de barragem. Entretanto a
capacidade de aplicar essas metodologias com resultados coerentes com o dos modelos
de referência é decorrente de uma interpretação física dos fenômenos simulados e da
288

capacidade de se avaliar os limites de aplicação do sistema de modelagem adotado e,
assim, saber trabalhar dentro desses limites.
Em relação à capacidade de medir velocidades é esperada uma limitação do modelo de
células, independente da configuração adotada, decorrente da simplificação adotada por
considerar o escoamento em apenas uma dimensão, ainda que em múltiplas direções.
Apesar desta limitação nos pontos onde o escoamento é predominantemente
unidimensional, nas ruas do teste 8 e dentro do vale encaixado do teste 5 por exemplo, as
predições de velocidades das equações 1D resolvidas aproximaram-se razoavelmente dos
modelos 2D avaliados. Cabe ressaltar que mesmo os modelos 2D apresentaram uma
discrepância maior entre si nos cálculos de velocidades do que nos cálculos de níveis.
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6 CONCLUSÕES
O presente trabalho buscou avaliar o uso do modelo Quasi-2D de Células de Escoamento,
solucionando equações 1D por diferenças finitas, em uma série de situações distintas para
validar a hipótese de que este tipo de abordagem possa apresentar o mesmo grau de
representatividade para um sistema real, quando comparado a modelos 2D, mais
complexos. Além disso, em casos específicos, onde o levantamento de informações e a
capacidade de representação de uma malha de elementos finitos são limitados pela
complexidade da região, como é o caso de regiões urbanas, os modelos Quasi-2D
poderiam mesmo apresentar melhores resultados que os modelos 2D, desde que a
implementação da modelagem fosse preliminarmente apoiada em uma acurada
interpretação física do fenômeno modelado.
Essa hipótese buscou estabelecer um contraponto à tendência atual de buscar modelos
cada vezmais 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.
Com o objetivo de testar essa hipótese e avaliar a capacidade de previsão do modelo de
células Quasi-2D, este foi aplicado em uma série de testes que representam situações
limites de modelagem propostos pela Agência Ambiental Britânica em um livro
eletrônico chamado “Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages” (NÉELZ E
PENDER 2010 e NÉELZ E PENDER 2013). Os testes representam oito situações que
servem para avaliar pacotes de modelagem. Essas situações são:
1. Cheia em corpo d’água desconectado
2. Preenchimento de depressões na planície
3. Conservação do momentum sobre pequena obstrução
4. Velocidade de propagação de inundação em planícies extensas
5. Inundação em vale
6. Ruptura de barragem em escala reduzida e real
7. Conexão rio-planície
8. Inundação em áreas urbanas por chuva e sobrecarga da rede de drenagem.
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Nos testes 1, 2, 4 e 5 o modelo de células na configuração Quasi-2D apresentou resultados
na variação e nos máximos de níveis d’água extremamente coerentes com os demais
modelos e, para velocidade, apresentou resultados satisfatórios, tendo em conta as
limitações das equações 1D para o cálculo da velocidade e de, como observado no teste
5, as velocidades medidas em uma célula Quasi-2D serem representativas de uma seção
do escoamento e não uma velocidade pontual, o que pode ocorrer em malhas 2D ou Raster
muito refinadas.
O teste 3, que avalia a capacidade do modelo de representar a conservação da quantidade
de movimento de um escoamento passando por um declive, apresenta uma situação limite
para o modelo com equações 1D. Na aplicação sem nenhuma interpretação é impossível
simular o efeito da quantidade de movimento e a consequente passagem de água sobre o
anteparo, entretanto é possível tentar reproduzir esse fenômeno com uma analogia à
outros fenômenos possíveis de serem simulados com o sistema de modelagem utilizado
sendo importante ressaltar que esse tipo de interpretação extrema deve ser feito apenas
com um amplo conhecimento dos sistemas simulados e a aplicação deve ser testada e
calibrada antes de seu uso em projetos e estudos.
No caso especifico dos testes 6A e 6B, referentes à uma simulação de ruptura de barragem
o modelo de células Quasi-2D apresentou resultados bastante superiores ao da
configuração Raster demonstrando a importância da abordagem de uma pré-interpretação
do fenômeno, do conhecimento dos limites das equações que representam a física do
sistema e, além disso, da capacidade do modelador de aplicar metodologias e
interpretações previamente estudadas em seu caso de estudo especifico. Em comparação
aos demais modelos apresentados por Néelz e Pender (2013) o modelo de células simulou
a ruptura com menos oscilações tendo como o único limite observado e previamente
previsto os efeitos da quantidade de movimento próximo a parede inclinada do canal.
No teste 7 a abordagem Quasi-2D demonstrou maior facilidade em adaptar informações
em diferentes escalas, uma vez que o teste apresentou um levantamento MDE das
planícies e seções de escoamento ao longo do canal. Para elaboração do ModCel na
configuração Raster foi necessário a interpolação das seções de escoamento do canal até
uma escala compatível com a do MDE das planícies e, ao se fazer essa interpolação
automaticamente, com ajuda de ferramentas de geoprocessamento, o modelador não teve
completo controle dos erros e aproximações, enquanto na configuração Quasi-2D essa
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“interpolação” é parte da interpretação da física da região, o que mantem o controle do
modelador sobre a questão.
Nos testes 8A e 8B a pré-interpretação do fenômeno das cheias na cidade evidenciou uma
grande vantagem sobre a modelagem direta na configuração Raster e apresentou
resultados semelhantes em níveis e vazões e bastante razoáveis em velocidades. Nesses
testes se evidencia a vocação do modelo de células em representar estruturas urbanas de
forma que os resultados encontrados foram modelados em um grid de 163 células na
configuração Quasi-2D versos um grid de 43 mil células na configuração Raster e 97 mil
elementos nos modelos 2D. Além disso o modelo de células é facilmente aplicado em
uma malha urbana com muito menos informações do que um MDE de 1 metro fornecido
pela agência britânica. Em muitos casos basta um levantamento da rede de drenagem e/ou
água e/ou esgoto que forneça a cota da superfície do terreno em cada mudança de direção
da rede (consequentemente em cada esquina) aliado à uma planta com curvas de nível da
região.
Nestes testes, conforme observado por Néelz e Pender (2013) uma grade de 2m pode ser
insuficientemente fina para modelagem de alta resolução de escoamentos urbanos rasos.
Entretanto com uma interpretação previa do sistema à ser modelado e de quais as repostas
são importantes tendem a ser mais importantes que o refinamento da malha modelada,
como os próprios Néelz e Pender (2013) ressaltam o caminho do refinamento do grid
pode ser contraproducente.
Um exemplo da importância da interpretação e analise de uma paisagem urbana a ser
modelada já foi levantado nessa tese: ao se refinar muito o grid sobre um conjunto de
ruas, pode-se introduzir grandes declividades em pequenas distancias, como no exemplo
de um meio fio de 15 cm que 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 que quase sempre passa a funcionar como um canal e tem o
escoamento predominantemente longitudinal e unidimensional.
Por fim é possível concluir que a hipótese levantada, de 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
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apresentar um grau de representatividade superior, quando comparados a modelos 2D
desde que aliado a um processo de análise e interpretação do fenômeno estudado, pode
ser validade em vista dos diversos resultados obtidos e analisados na presente tese.
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 a presente tese 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
e 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 da difusão do conhecimento hidráulico, matemático e numérico necessário para a
boa aplicação destas modelos, de forma que o usuário tenha completo controle do que e
como é modelado.

6.1 Recomendações
Os diversos testes presentes neste estudo abrem um possível caminho para uma análise
de outros fatores importantes a serem representados nos modelos de escoamento, como
uma avaliação da sensibilidade do modelo à parâmetros hidráulicos como a representação
do coeficiente de Manning e a avaliação da influência do passo de tempo sobre os
resultados modelados. Como todos os testes foram elaborados com o coeficiente de
Manning padronizado não foi em momento nenhum avaliado a influência deste sobre os
resultados em nenhuma configuração de modelagem aplicada e o mesmo pode ser dito
sobre o passo de tempo de modelagem que, apesar de não ter sido fixado como um
parâmetro dos testes, também não foi analisada a sua influência nos resultados, em
especial no modelo na configuração Raster.
Outra possibilidade que pode ser levantada com o esforço efetuado para a realização dos
testes na escala Raster é a possibilidade de se aplicar este tipo de modelagem em conjunto
com a modelagem em células na configuração clássica Quasi-2D, quando isto significar
um ganho representativo do fenômeno a ser estudado.
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Por fim podemos formalizar as seguintes recomendações para futuros estudos:
1. Analisar o potencial e as limitações dos diversos modelos existentes.
2. Produzir um guia para orientação na escolha dos modelos adequados para cada
sistema a ser representado.
3. Elaborar um manual para orientação das interpretações físicas preliminares,
relacionando essas interpretações a decisões de modelagem para representação
matemática.
4. Avaliar a sensibilidade do modelo de células aos parâmetros hidráulicos
possibilitando uma referência para a aplicação e calibração na modelagem de
sistemas reais.
5. Avaliar a sensibilidade do modelo de células, em especial na configuração Raster,
à escolha do passo de tempo de modelagem.
6. Aferir as potencialidades da modelagem na configura Raster em conjunto com a
configuração de células clássica Quasi-2D, onde configuração Raster poderia
funcionar como condição de contorno ou representando áreas de armazenamento
de volumes.
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