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RESUMO 

Um dos aspectos mais críticos nos sistemas de previsão de cheias em tempo real é o tempo que medeia 
entre a previsão da precipitação que pode provocar uma cheia e o instante em que a cheia realmente 
ocorre. Assim, o tempo da simulação hidráulica deve ser o mais curto possível sem, no entanto, perder 
exactidão dos resultados (espacial e temporal). Este trabalho testa um novo conceito de modelo de 
drenagem dual em que os modelos tradicionais 1D1D e 1D2D são combinados num mesmo modelo de 
forma a combinar as vantagens de cada um deles e a evitar os seus inconvenientes.  

Os modelos usados neste artigo permitem simular simultaneamente a rede de colectores e a rede de 
drenagem superficial. A rede de drenagem superficial pode ser modelada com base em abordagens 
unidimensional (1D), bidimensional (2D) ou de modelo híbrido (1D na maioria da bacia e 2D em zonas 
mais vulneráveis a fenómenos de cheias). Os resultados obtidos mostram que os modelos 1D2D ainda 
não são adequados para previsão em tempo real devido ao longo tempo necessário para a obtenção de 
resultados da simulação hidráulica. Por outro lado os modelos 1D1D são muito mais rápidos, mas os 
resultados obtidos não são tão precisos como aqueles obtidos com o modelo 1D2D. Os modelos híbridos 
conseguem obter um bom desempenho em termos de alturas de água e caudais, com um tempo de 
simulação muito inferior ao modelo 1D2D. 

 
Palavras chave: modelos de drenagem urbana, modelos híbridos, cheias de origem pluvial, 
previsão de cheias 
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1. INTRODUÇÃO 
As cheias em meio urbano ocorrem essencialmente devido à chuva intensa e à 

incapacidade do sistema de drenagem para drenar toda a água resultante da precipitação. Como 
consequência da não entrada de água nos colectores ou da entrada em carga destes, um 
volume considerável de água é escoado sobre a superfície através de caminhos preferenciais e 
pode, eventualmente, acumular-se em zonas baixas. Isso pode causar danos materiais menores, 
mas também grandes incidentes com consequências óbvias na vida da população e nas 
actividades económicas. Infelizmente, devido ao enorme aumento da urbanização e às 
mudanças climáticas o fenómeno das cheias em meio urbano ocorre, cada vez mais, 
frequentemente. Existe por isso a necessidade de prever correctamente a extensão e o instante 
de ocorrência deste tipo de fenómeno.  

Em situações de precipitação intensa, o sistema de drenagem pode entrar em carga, isto é, o 
nível de água atinge o topo do colector passando o escoamento a ocorrer em pressão. É, assim, 
possível ter dois tipos de escoamento a ocorrerem ao mesmo tempo num único colector: 
escoamento em superfície livre em algumas partes, e escoamento em pressão noutras. Quando 
é ultrapassada a capacidade hidráulica da rede o escoamento pode atingir a superfície. A 
solução mais simples é admitir a perda do volume de água que atinge a superfície ou o aumento 
ilimitado da altura de água. Outra técnica usada na maioria dos modelos hidrodinâmicos é o 
modelo do reservatório virtual. Essa metodologia consiste em armazenar o volume de água que 
sobe através da caixa de visita num reservatório artificial sobre a cota do terreno. O reservatório 
pode ter diferentes geometrias: reproduzir a curva de volumes da superfície inundada, ou uma 
geometria padrão sem relação com o relevo da superfície do terreno. O volume armazenado 
durante o período de inundação regressa por gravidade à rede quando existir novamente 
capacidade de escoamento nos colectores (Figura 1).  
 

	
(a)  (b)  (c)  

Figura 1. Simulação tradicional da entrada em carga das câmaras de visita: (a) a água que chega à 
superfície perde-se; (b) a altura de água aumenta indefinidamente, e (c) a água é retida num volume 

definido pelo utilizador e volta ao sistema quando este deixar de estar em carga 
 
Quando a capacidade de carga do sistema de colectores é ultrapassada, a água sai dos 
colectores através das sarjetas, sumidouros e caixas de visita e aparece na superfície. O volume 
de água em excesso que se encontra à superfície pode ficar acumulado em pontos baixos, pode 
ser infiltrado, pode entrar novamente no sistema de colectores ou originar escoamento 
superficial. Uma das principais limitações desta última abordagem é a de não considerar a 
interacção entre o escoamento nos colectores e a superfície, podendo desta forma, os 
resultados obtidos afastarem-se consideravelmente da realidade. A necessidade de prever 
correctamente a extensão da inundação levou ao desenvolvimento do conceito de drenagem 
dual (dual-drainage concept). 

No conceito de drenagem dual os sistemas de drenagem pluvial urbana são compostos por duas 
componentes distintas: (i) uma componente superficial, também chamado de sistema principal, 
composto pelas ruas, canais naturais e artificiais, depressões e zonas de acumulação de água, e  
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(ii) outra componente constituída pela rede de colectores, também conhecido como sistema 
secundário.  

O conceito de drenagem dual, permite a modelação de interacções entre os dois sistemas, e 
implica a existência de um suporte informático, que forneça informação sobre o uso do solo, 
caminhos para escoamento superficial, ligações entre as zonas de armazenamento, e um 
modelo avançado de simulação nos colectores capaz de simular o escoamento em superfície 
livre, transição para a sobrecarga e sobrecarga. Em todas estas fases deverá haver interacção 
entre os dois sistemas. A partir da década de 1990, a integração dos modelos de drenagem com 
os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) possibilitou simular inundações em extensas áreas 
urbanas, de acordo com o conceito de drenagem dual. 

Neste artigo são apresentados os resultados de vários testes realizados com modelos de 
drenagem dual, nomeadamente modelos dos tipos 1D1D, 1D2D e híbrido. Os resultados obtidos 
através do vários modelos são comparados em termos de áreas inundadas, extensão, altura de 
água e tempo de simulação. 

Em jeito de conclusão, são também, neste artigo, discutidas as potencialidades do modelo 
híbrido para a simulação e previsão de cheias urbanas em tempo real. 

 

2. MODELOS DE DRENAGEM DUAL 

Existem actualmente três abordagens distintas nos modelos da drenagem dual; as três têm um 
modelo unidimensional para a rede de colectores, mas a representação da rede de escoamento 
superficial é feito de modo distinto. Uma abordagem  (1D1D) representa a superfície através de 
um modelo unidimensional (1D) no qual a superfície urbana é tratada como uma rede de canais 
abertos e zonas de acumulação de água. O Urban Water Research Group (UWRG) do Imperial 
College London desenvolveu a aplicação Automatic Overland Flow Delineation (AOFD) 
(Maksimovic et al., 2009), a qual analisa automaticamente o Modelo Digital do Terreno (MDT) e 
os dados de uso do solo (i.e. existência de edifícios, ruas, áreas verdes), quantificando e criando 
uma rede superficial 1D, constituída por canais e pontos de acumulação de água (Figura 2). Esta 
rede 1D pode ser acoplada com um software comercial de simulação da rede de colectores a fim 
de simular correctamente fenómenos de cheias urbanas. 

 
Figura 2. Resultado da identificação automática dos caminhos superficiais e comparação com uma cheia 

real 
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Em canais bem delimitados, como por exemplo uma rua, o modelo (1D1D) é uma boa 
aproximação enquanto a água permanece no interior do perfil do canal (Mark et al., 2004). 
Contudo, quando o escoamento ultrapassa o limite dos canais, o escoamento pode mudar de 
direcção e, como consequência, este modelo pode não ser suficiente para obter bons resultados 
(Leandro, 2008). Assim, uma segunda abordagem (1D2D) utiliza um modelo bidimensional (2D) 
para a representação da superfície. Neste caso não é necessário fazer uma pré-identificação dos 
canais superficiais e zonas de acumulação de água. O modelo superficial consiste na 
discretização espacial do terreno numa malha constituída por diversas células. Cada célula tem 
associada a sua área, altitude, coeficiente de rugosidade, e ainda outras possíveis 
características do terreno. Na Figura 3 encontra-se representado um sistema de drenagem dual 
1D2D. 

 

 
Figura 3. Rede de drenagem dual 1D2D 

 
Embora os modelos 1D2D sejam mais detalhados, são computacionalmente muito exigentes e o 
tempo de simulação é bastante elevado (Leitão et al., 2010). Este tipo de modelos são por isso 
utilizados apenas em pequenas bacias, ou utilizando uma resolução muito baixa da 
representação 2D da superfície (Leitão, 2009). Pelo contrário os modelos 1D1D são 
significativamente mais rápidos e por isso mais adequados para previsão de cheias urbanas em 
tempo real (Leitão et al., 2010, Simões et al., 2010). 

Uma vez que as cheias urbanas ocorrem muito rapidamente, é essencial ter modelos hidráulicos 
que permitam prever e estimar a possível cheia rapidamente, de forma a activar as medidas que 
permitam minimizar os danos, e de forma assertiva. Assim, um novo tipo de modelo, que 
combina os modelos 1D1D e 1D2D num só, tirando assim partido das vantagens de cada um, 
minimizando as desvantagens, foi apresentado por Simões et al. (2011). Este novo tipo de 
modelo é chamado de modelo híbrido e consiste na representação da maioria da superfície da 
bacia por um modelo 1D e na restante área da superfície da bacia por um ou vários modelos 2D. 
As zonas representadas por modelos 2D são, na sua maioria, zonas historicamente afectadas 
por cheias, que por este facto necessitam de maior detalhe na modelação. Os modelos da 
superfície são depois acoplados com a rede 1D de colectores.  Na Figura 4 são apresentadas as 
interacções entre o modelo 1D e a malha 2D do sistema de drenagem superficial. As áreas mais 
vulneráveis a fenómenos de inundação são modeladas com base no modelo 2D da superfície. A 
transição entre os modelos 1D e 2D da superfície é feita no nó de jusante do caminho 
preferencial 1D que intersecta a malha 2D. A água flui entre os modelos 1D e 2D, e vice-versa, 
através de um nó do tipo 2D outfall (tipo de dados do software Infoworks CS).  
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Figura 4. Interacções entre os modelos 1D e 2D superficiais. 

3. A PREVISÃO DE CHEIAS URBANAS EM TEMPO REAL 
O UWRG está actualmente a desenvolver novas técnicas e metodologias para modelação 

e previsão de cheias urbanas em tempo real. Estas técnicas estão a ser implementadas e 
testadas na bacia de Cranbrook, a qual fica localizada no London Borough of Redbridge (zona 
nordeste da grande Londres, Reino Unido). As metodologias desenvolvidas compreendem dois 
módulos: análise e previsão da precipitação e previsão da cheia em meio urbano. Para uma 
eficaz previsão, estes dois módulos têm de estar interligados; o foco deste artigo é o segundo 
módulo, i.e. o módulo de previsão de cheias em meio urbano em tempo real. 

É importante realçar que o tempo de simulação necessário para correr estes modelos é um 
factor essencial, dado que se pretende fazer a previsão em tempo real do funcionamento dos 
sistemas urbanos de drenagem.  

Para simular correctamente o fenómeno de cheias urbanas é necessário representar 
detalhadamente a superfície do terreno em meio urbano, de forma a permitir caracterizar as 
interacções entre o sistema de colectores e o sistema de drenagem superficial, e as condições 
de fronteira entre os dois sistemas que influenciam o desempenho do sistema de drenagem. 
Neste sentido, a superfície do terreno em meio urbano deverá ter uma elevada resolução; devem 
ser assim utilizados MDT com resolução superior a 1 m (e.g. LiDAR - Light Detection and 
Ranging) para: (i) gerar a rede 1D de canais e zonas de depressão na superfície, e (ii) para 
representar a superfície em formato 2D. Depois de garantir a correcta representação do sistema 
de drenagem superficial, o modelo superficial, 1D ou 2D, deverá ser conectado à rede de 
colectores. 

O modelo de simulação e previsão de cheias urbanas é alimentado com dados de previsão de 
precipitação gerados com as técnicas de previsão de precipitação, referidas anteriormente. 

A fase final da construção destes modelos prende-se com a calibração dos mesmos. Para a 
calibração podem ser usadas séries temporais obtidas a partir da monitorização dos sistemas. 
Para a monitorização dos sistemas são necessários vários  seguintes equipamentos, como por 
exemplo: odómetros, sensores de pressão para medição da altura de água em canais, 
caudalímetros para medição de caudal em colectores. 

Para a função de previsão de cheias urbanas em tempo real, é indispensável que estes 
equipamentos alimentem de forma contínua, e em tempo real (via internet, por exemplo), os dois 
módulos da metodologia para previsão da precipitação e previsão da cheia urbana. 

 

4. CASO DE ESTUDO: a bacia de Cranbrook (Reino Unido)  

4.1. Considerações gerais 

O caso de estudo usado para testar o desempenho dos modelos hidráulicos é a bacia 
urbana de Cranbrook, situada a nordeste da cidade de Londres. A bacia drena para o rio Roding, 
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que é um afluente do rio Tamisa (Figura 5).  A bacia de Cranbrook é uma bacia 
predominantemente urbana com aproximadamente 900 ha; a linha de água tem cerca de 
5,75 km de comprimento, 5,69 km dos quais são canalisados. A bacia urbana de Cranbrook tem 
registado várias cheias com origens pluvial, fluvial e pluvial e fluvial; os mais recentes ocorreram 
em 2000 e 2009, tendo sido afectadas centenas de edifícios. Estas duas cheias, com origem 
pluvial, estão relativamente bem documentadas, sendo por isso dois bons casos de estudo para 
testar os recentes desenvolvimentos de previsão de cheias urbanas em tempo real. 

 

Figura 5. Localização do caso de estudo e detalhes do sistema de monitorização 

Três hietogramas sintéticos determinados com base no método apresentado no Flood Estimation 
Book foram utilizados neste caso de estudo; os hietogramas têm periodo de retorno de 30, 100 e 
200 anos. 

Três tipos de modelos com base nas equações da conservação da massa e quantidade de 
movimento foram utilizados neste estudo: modelo 1D1D, modelo 1D2D e o modelo híbrido. 

 

4.2. Modelo 1D1D 

O modelo 1D1D representa os sistemas de drenagem superficial e de colectores de 
forma unidimensional. O modelo do sistema de drenagem superficial foi criado através da 
identificação dos caminhos de água preferenciais e das zonas de depressão, utilizando a 
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aplicação AOFD e um MDT obtido com base na tecnologia LiDAR. O MDT apresenta um 
tamanho de célula de 1x1 m, e resolução vertical de aproximadamente 0,15 m. As secções 
transversais dos caminhos preferenciais foram definidas como sendo rectangulares ou 
trapezoidais, também com base no MDT. 

4.3. Modelo 1D2D 

O modelo 1D2D utilizado neste estudo foi criado utilizando o módulo 2D do software 
Infoworks CS (Wallingford Software, 2009). O modelo compreende o modelo 1D da rede de 
colectores e o modelo 2D da superfície. A superfície 2D (TIN – Triangulated Irregular Network) foi 
gerada a partir do MDT descrito na secção anterior, representando a totalidade da bacia 
(aproximadamente 8652073 m2), com as seguintes características: área máxima do triângulo 
1000 m2 e área mínima de cada triângulo 250 m2. 

4.4. Modelo híbrido 

No caso específico deste estudo, a área da superfície que é representada pelo modelo 
superficial 2D corresponde a cerca de 5% do total da área da bacia (aproximadamente 42 
6904 m2); a restante área da bacia é representada pelo modelo 1D. Ambos os modelos estão 
conectados com a rede de colectores. 

 

5. RESULTADOS 

A análise dos resultados é focada no tempo de simulação necessário para correr os três modelos 
e os dois eventos de precipitação intensa/ cheia e na qualidade dos resultados obtidos. A Figura 
6 apresenta o caudal que entra na câmara de visita a jusante do colector 1431.1 a partir do 
sistema superficial, o caudal no colector 1431.1 e a altura de água na câmara de visita de 
jusante do colector 1431.1, para o hietograma correspondente a uma precipitação com período 
de retorno de 30 anos. O colector e as câmaras de visita estão numa área da bacia representada 
por um modelo 1D1D. Como esperado, os resultados do modelo 1D1D e do modelo híbrido são 
semelhantes para esta área, uma vez que esta área está a montante de qualquer área 
representada por modelos do tipo 1D2D. 

 

(a) caudal na câmara de visita a 
montante do colector 

(b) caudal no colector (c) altura de água na câmara de 
visita a jusante do colector 

Figura 6. Caudal e altura de água no colector 1431.1 e nas câmaras de visita imediatamente a montante 
e jusante do colector 

A Figura 7a apresenta o resultado da identificação das depressões no terreno, i.e. zonas 
vulneráveis à ocorrência de cheias. Nas Figuras 7b e 7c são apresentadas as alturas de água 
obtidas com os modelos 1D2D e híbrido para o hietograma sintético correspondente a 200 anos 
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de período de retorno. Os resultados da altura de água na superfície são muito semelhantes, 
apesar de ligeiramente superior no caso do modelo 1D2D. Esta ligeira diferença pode ser 
explicada pela menor capacidade de retenção do modelo 1D2D quando comparado com o 
modelo híbrido – no modelo híbrido o volume de água aprisionado nas depressões do terreno 
pode fazer com que o volume de água seja ligeiramente inferior nas zonas de jusante da bacia, 
como é o caso da área selecionada na Figura 7. 

 
Figura 7. Identificação das zonas vulneráveis a cheias e alturas de água obtidas com os modelos 1D2D e 

híbrido 

A Figura 8 apresenta a altura de água e o caudal no colector 463.1, que fica localizado a jusante 
da área representada pelo modelo 1D2D. Em todos os modelos os resultados são muito 
semelhantes. 

 
(a) Altura de água (b) caudal 

Figura 8. Altura de água e Caudal no colector 463.1 

O Quadro 1 apresenta os tempos de simulação para os três modelos e para os três hietogramas 
sintéticos utilizados neste trabalho. Como se pode ver através dos valores do Quadro 1, a 
grande vantagem do modelo 1D1D é o tempo reduzido que requer para ser corrido – esta é a 
grande vantagem em termos de previsão de cheias em tempo real deste modelo, quando 
comparado cm os outros dois modelos. O modelo 1D2D é aquele que apresenta tempos de 
simulação mais longos, sendo o modelo híbrido substancialmente mais rápido que o modelo 
1D2D e apenas ligeiramente mais lento que o modelo 1D1D. Em todos os modelos os tempos de 
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simulação são mais longos quanto maior o período de retorno da precipitação (hietograma 
sintético). O modelo que parece ser mais sensível ao aumento do período de retorno da 
precipitação parece ser o modelo 1D1D; este facto faz com que as diferenças de tempo de 
simulação entre os três modelos se vão esbatendo para eventos de precipitação muito intensa 
(e.g. períodos de retorno iguais ou superiores a 200 anos). 

Quadro 1. Tempo de simulação para os três modelos e os três hietogramas e comparação do tempo de 
simulação com o tempo de simulação do modelo 1D1D 

Precipitação 
(período de retorno) 

Duração 
(minutos) 

Modelo Tempo de simulação 
(hh:mm:ss) 

Diferença para o 
modelo 1D1D 

30 300 
1D1D 00:01:46 - 
1D2D 00:45:23 +2469% 
Híbrido 00:04:31 +156% 

100 300 
1D1D 00:02:11 - 
1D2D 01:11:10 +3160% 
Híbrido 00:05:20 +144% 

200 300 
1D1D 00:04:40 - 
1D2D 00:05:49 +1530% 
Híbrido 01:16:05 +25% 

  

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O modelo 1D2D é mais detalhado e, em alguns casos, mais exacto que o 1D/1D (Mark et al., 
2004). No entanto, o tempo de simulação não é adequado para previsão de cheias em tempo 
real. Um novo tipo de modelos – o modelo híbrido - foi apresentado neste artigo. Este tipo de 
modelo combina uma rede superficial 1D com zonas 2D, que representam as zonas mais 
vulneráveis em termos de cheias urbanas. O tempo de simulação obtido com este tipo de 
modelo é rápido, e permite ter informação do escoamento superficial em toda a área da bacia. 

Em termos de resultados hidráulicos, o modelo híbrido apresenta resultados semelhantes ao 
modelo 1D2D, sendo, no entanto, o tempo de simulação semelhante ao tempo do modelo 1D1D. 
Este facto torna este tipo de modelo apto para a previsão de cheias em tempo real. 

Um próximo passo no desenvolvimento dos modelos híbridos, consistirá na calibração do 
elemento que faz a ligação entre os modelos 1D e 2D da rede superficial de escoamento. 
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