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RESUMO – A ocorrência de múltiplos eventos extremos, como os alagamentos e escassez hídrica, 
aliados à urbanização e mudanças climáticas, refletem diretamente na forma que o planejamento 
integrado de recursos hídricos (RH) é realizado. Por muitos anos, o uso de modelos para simulações 
de alagamentos tem sido essencial para o planejamento integrado de RH; no entanto, desafios para a 
análise dos modelos observados e simulados ainda são constantes. Dessa forma, esse artigo propõe 
uma abordagem socioambiental para a calibração de modelos de alagamentos. A abordagem expressa 
a união dos dados de múltiplas fontes e escalas, incluindo aspectos sociais obtidos através de 
abordagens participativas, como questionários, grupos de discussão e oficinas de trabalho, e aspectos 
ambientais, como análises espaciais (usando ArcGIS) e modelo de alagamentos (usando o modelo 
CADDIES). Resultados descrevem a análise da abordagem participativa, a construção do mapa 
histórico de alagamentos e a calibração da modelagem. Para calibração, o método de infiltração 
constante foi utilizado onde até 71,43% dos pontos de alagamentos foram verificados. Além disso, 
15 (quinze) pontos de controle foram escolhidos para a verificação dos alagamentos através de fotos 
e vídeos, onde apenas 2 (dois) pontos não foram verificados. Conclui-se, portanto, que o 
desenvolvimento e aplicação da abordagem socioambiental traz aspectos positivos para verificação 
dos resultados inerentes a simulação de alagamentos em escala local.  
 
ABSTRACT– The recurrence of multiple extreme events, like flooding and water shortage, 
urbanisation and changing climate, interfere directly in the Integrated Water Resources Management 
(IWRM). The use of hydraulic models for flooding simulations is essential to the IWRM; however, 
challenges for analysis, including calibration and validation, still remain. In this context, this paper 
proposes a socio-environmental approach for the calibration of flooding models. The approach shows 
the combination of multiple-sources and multiple-scales data, including social aspects obtained with 
participatory approaches, like questionnaires, discussion groups and workshop, and environmental 
aspects, with spatial analysis (ArcGIS) and flooding model (CADDIES). Results express the 
participatory approach, the construction of a flooding historical map and the calibration of the 
flooding model. The constant infiltration method was used to the calibration, in which 71.43% of the 
flooding points were verified. Besides, 15 control points were chosen from photos and videos sent by 
the residents, in which only 2 were not verified. Hence, it is concluded that the development and 
application of the socio-environmental approach brought positive aspects to the verification of the 
results inherent to the flood simulation at a local scale. 
 
Palavras-Chave – modelagem de alagamentos, abordagem socioambiental, calibração. 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento integrado de recursos hídricos (RH) ainda é um desafio no Brasil. De acordo 

com a Constituição Federal de 1988, a gestão de RH é de domínio da união e estados; contudo, por 
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causar impactos diretos na qualidade de vida da população, uma completa integração entre o 

planejamento de RH e a gestão urbana é sugerido (Grangeiro et al. 2019). No entanto, essa integração 

é descrita com alta complexidade, pois ambas atuam em diferentes domínios, sendo a gestão urbana 

de responsabilidade dos municípios, incluindo saneamento, habitação e mobilidade urbana.  

Esse contexto agrava-se com a ocorrência de eventos extremos no meio urbano. Por exemplo, 

a ocorrência de alagamentos e escassez hídrica impõe desafios em diferentes escalas para as cidades, 

como a provisão de gestão de riscos, localização e condições de moradia, manutenção dos sistemas 

de abastecimento de água e drenagem, dentre outros. Soma-se a isto o fato das cidades vivenciarem 

acelerados processos de crescimento urbano, que geram uma série de impactos ambientais, sociais, 

econômicos e culturais, que interferem diretamente no cotidiano da população (Santos et al. 2017) e 

que tendem a aumentar com as mudanças climáticas no futuro (Ruangpan et al. 2020).  Dessa forma, 

é imprescindível que o planejamento integrado seja realizado, com a combinação de diferentes setores 

e participação pública, de forma a promover ações e melhorar a qualidade de vida da população.  

O mapeamento de alagamentos é uma das áreas do planejamento integrado de RH. Com o passar 

dos anos, softwares para a modelagem, como o Storm Water Management Model – SWMM 

(Environment Protection Agency), MIKE Urban (DHI) e Hydrologic Engineering Centers River 

Analysis System (HEC-RAS) têm sido desenvolvidos e utilizados. No entanto, desafios inerentes à 

calibração e validação dos modelos ainda persistem atualmente (Webber et al. 2018). Algumas razões 

para isto é o número reduzido de medições das alturas pluviométricas e da extensão de alagamentos 

em escala local e em boas condições (Wang et al. 2018). Sendo assim, informações de múltiplas 

fontes passaram a ser usadas como uma abordagem alternativa para reconstruir uma representação 

acurada da realidade (Mark et al. 2014). Para isso, estratégias de planejamento participativo, 

posicionamento de medidores automáticos, desenvolvimento de aplicativos e a análise de 

informações em redes sociais têm sido avaliadas e propostas como alternativas para a calibração e 

validação de simulações hidrológicas. 

Dessa forma, esse artigo tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma abordagem 

socioambiental para a calibração da modelagem de alagamentos. A metodologia baseou-se 

principalmente em aspectos sociais, no desenvolvimento de um projeto participativo com a 

colaboração de aproximadamente 200 pessoas, e ambientais, com o desenvolvimento do modelo de 

alagamentos. Dados de múltiplas fontes e escalas, como a aplicação de questionários e realização de 

workshop, e o envio de fotos e vídeos pelos residentes com a localização de alagamentos na cidade, 

foram coletados com o objetivo de melhorar a avaliação da modelagem de alagamentos.  
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ÁREA DE ESTUDO 

Campina Grande, Paraíba localiza-se na região semiárida do Brasil (Figura 1). O semiárido 

brasileiro possui 1.262 municípios com alta susceptibilidade a prolongadas estiagens, que gera danos 

a grande parte da população. Nos últimos anos, a cidade de Campina Grande passou por vários 

períodos de seca, sendo a entre 2012 a 2019 a mais recente (Cordão et al. 2020). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Características de Campina Grande: a) localização no semiárido Brasileiro; b) uso do solo  
 

Apesar desse contexto, a cidade também é susceptível a alagamentos. De acordo com Sena et 

al. (2019), na primeira década dos anos 2000, 12 eventos extremos ocorreram na cidade; entre 2010 

e 2018, outros 16 eventos foram encontrados. Dados disponibilizados pela Defesa Civil relatam que 

este evento crítico impactou a cidade com 22 casos de deslizamentos, 38 casos de alagamentos e uma 

fatalidade. Contudo, a cidade não possui mapas oficiais, em escala local, de áreas com alagamentos.  

O contexto de múltiplos desastres faz necessário o desenvolvimento do planejamento integrado 

de recursos hídricos na cidade. Por um lado, a cidade demonstra a necessidade de desenvolver 

soluções para melhorar o aproveitamento de água e superar os anos críticos de redução de 

abastecimento hídrico. De outro, a cidade evidencia a necessidade de melhorar a gestão dos 

alagamentos, incluindo não apenas a infraestrutura urbana, mas também o desenvolvimento de 

estratégias de mitigação e políticas públicas.  

Nesse contexto, esse artigo tem dois objetivos principais. O primeiro é o desenvolvimento de 

um modelo de alagamentos para a cidade de Campina Grande, Brasil. Além disso, o artigo visa 
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calibrar e validar o mapeamento de alagamentos através de um modelo socioambiental com a 

colaboração de residentes, autoridades e especialistas da cidade, além do uso de geotecnologias e 

modelos baseados em autômatos celulares.  

 

METODOLOGIA 

A abordagem socioambiental combina quatro etapas, sociais e ambientais, sendo a primeira 

correspondente ao desenvolvimento da abordagem participativa. As segunda e terceira fases referem-

se aos mapeamentos dos alagamentos e do mapa histórico de alagamentos, com auxílio de softwares 

como o ArcGIS Pro (ESRI) e CADDIES (University of Exeter) e, finalmente, a última fase refere-se 

à calibração e verificação dos resultados (Figura 2). 

 

 

 

 
Figura 2 – Abordagem socioambiental para a calibração e verificação do modelo de alagamentos (a cor laranja 

refere-se a fase social e a azul a fase ambiental) 

 

A abordagem participativa 

O Projeto PLANEJEEE (PLANEJE Eventos Extremos) foi realizado em Campina Grande, 

entre os meses de maio e junho de 2019. O objetivo principal do PLANEJEEE é analisar os desafios 

e soluções para a gestão de alagamentos e escassez hídrica na cidade através do engajamento com 

residentes, autoridades e especialistas da cidade. A colaboração dos participantes associou a aplicação 

de questionários, grupos de discussão, workshop e reuniões informais com as partes interessadas. 

Sites (www.planejeee.com) e perfis em redes sociais (Instagram @planejeee) também foram usados 

como ferramentas para engajamento. O PLANEJEEE teve suporte da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), com auxílio de 10 alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia 

Civil no desenvolvimento e aplicação das medidas de colaboração com os participantes. 

Aproximadamente 200 participantes, onde 172 são residentes e 27 são autoridades e 

especialistas colaboraram no projeto. Resultados preliminares associam dados de múltiplas fontes e 

escalas (relatórios oficiais, mídias sociais e jornais), como a confirmação de casos de alagamentos 

em residências, ruas e/ou bairros da cidade, com e sem tempo definido. 
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Construção do mapa histórico de alagamentos 

Primeiramente, todos os alagamentos em residências confirmados através da abordagem 

participativa foram mapeados com o auxílio do ArcGIS Pro (isto corresponde a 123 residentes, 

71,51% da amostra final). Somados a estes, 101 casos de alagamentos na cidade entre 2004-2011 

foram disponibilizados pela defesa civil. Outros 165 casos, entre o período de 2004-2020, foram 

adicionados à amostra, com dados obtidos pelos relatos dos residentes e pela análise de notícias, 

vídeos e fotos de alagamentos enviados pelos moradores através do site e mídias sociais. No total, 

389 pontos de alagamentos foram utilizados como dados de entrada para a construção do mapa 

histórico de alagamentos. O Google Street View foi utilizado para verificação durante o processo de 

mapeamento. No entanto, à luz da redução de incertezas no modelo, três premissas foram previamente 

elaboradas para o mapeamento dos alagamentos na cidade: 

(i) Muitos alagamentos ocorrem em parte das ruas (e não na sua sessão completa); 

(ii) É incomum que apenas uma edificação na rua seja alagada em um evento chuvoso (e 

nenhuma outra casa ou relato seja identificada);  

(iii) Quando não for possível encontrar o trecho correto da rua para o mapeamento, os dados 

serão descartados. 

Ao final, 237 casos de alagamentos referentes ao período entre 2004 e 2020 foram mapeados. 

De modo a não gerar mais incertezas ao mapeamento, os residentes confirmaram a ocorrência de 

alagamentos em suas casas, mas o ano de ocorrência não foi questionado. Dessa forma, os 123 casos 

confirmados pelos residentes foram mapeados para indicar localizações com alagamentos, mas não 

foram agrupados por ano de ocorrência. Os casos de alagamentos (n final = 360) representam locais 

na cidade com susceptibilidade à alagamentos (Figura 3a) 

 

O modelo de alagamentos  

Para a simulação de alagamentos, o software Cellular Automata Dual-DrainagE Simulation 

(CADDIES) foi escolhido para modelagem (University of Exeter). CADDIES é um modelo de 

alagamentos de alta performance baseado no princípio de autômato celular. O tempo computacional 

do modelo é reduzido através da aplicação de regras de transição, baseados em parâmetros em cada 

pixel de um grid regular (Webber et al. 2018). Os inputs do CADDIES combinam diferentes dados 

para gerar as áreas com alagamentos (tabela 1).  
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Tabela 1 - Dados de entrada no CADDIES 

DADOS UNIDADES DADOS DE ENTRADA INICIAIS 
(ANTES DA CALIBRAÇÃO) FONTES 

Uso do solo m - 
PMCG (Prefeitura de 
Campina Grande – 

2014) 
Ruas - - Google Street Map 

Modelo digital de 
elevação (MDE) m - Tsuyuguchi (2015) 

Precipitação mm 04/05/2011 (81.7 mm) 
22/01/2020 (41.7mm) AESA, CEMADEN 

Infiltração mm/h 

Edificações 12 

Wang et al. (2019) 
Webber et al. (2018) 

Ruas 10 
Áreas urbanas 12 

Canais 10 
Parques 15 
Praças 12 

Áreas verdes 15 

Rugosidade 
(n Manning) s/m 

Edificações 0.012 McCuen et al. (1996) 
Ruas 0.013 Chow (1959) 

Áreas urbanas 0.065 Environment Agency 
(2013) 

Canais 0.010 Arcement Jr 1989 
Parques 0.100 Chow (1959) 
Praças 0.024 McCuen et al. (1996) 

Áreas verdes 0.100 Chow (1959) 
 

A calibração e verificação do modelo de alagamentos 

Após a modelagem inicial dos alagamentos, com os dados obtidos na abordagem participativa 

e no mapeamento dos casos históricos de alagamentos, iniciou-se a fase da calibração e validação do 

modelo. A performance do modelo foi avaliada através de duas análises principais: (i) comparação 

de pontos com/sem alagamentos entre os dados observados e simulados, e; (ii) verificação de 

alagamentos em pontos de controle, com o auxílio de fotos e vídeos de 2020. Os dados foram 

agrupados através da delimitação de clusters no ArcGIS Pro. Essa ferramenta permite que os casos 

de alagamentos que ocorrem em até 100m de distância sejam agrupados na mesma escala de análise. 

Todos os pontos de análise foram comparados com os resultados simulados e, caso resultados 

inconsistentes fossem gerados, os valores de infiltração eram calibrados (figura 2, tabela 1) até que o 

modelo fosse validado.   
 

RESULTADOS 

Sobre a abordagem participativa  

Os questionários dos residentes foram construídos para investigar cinco áreas principais: 

características sociais, experiências pessoais, gerenciamento, medidas de proteção/mitigação e 

feedback. As questões foram elaboradas com uma escala de 1 a 5 (escala Likert), de modo a comparar 
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respostas entre as partes interessadas. Como a cidade enfrenta alagamentos e escassez hídrica, as 

mesmas questões foram aplicadas para os dois eventos extremos.  

 Acerca das experiências prévias, cerca de 94,8% dos residentes confirmaram terem enfrentado 

alagamentos anteriormente na cidade, sendo que aproximadamente 71,51% das pessoas relataram que 

os alagamentos foram em suas casas. 83,4% classificaram a severidade dos alagamentos entre 4 e 5 

(alto e muito alto), o que indica que grande parte dos residentes tiveram experiências severas com o 

evento extremo. Do ponto de vista social, 80% dos residentes recebem menos de dois salários 

mínimos por mês, 38% tinham mais de 55 anos de idade e 12,2% eram analfabetos. Sobre as 

residências, 94% eram casas e 69,8% vivem na propriedade há mais de dez anos.  

 A abordagem participativa também permitiu a análise da escassez hídrica, onde 95,9% 

confirmaram terem enfrentado o evento extremo na cidade. 58,4% classificaram a severidade da 

escassez entre 4 e 5 da escala Likert (alto e muito alto). As informações obtidas pelo PLANEJEEE 

foram de extrema importância para o desenvolvimento da abordagem socioambiental, incluindo o 

mapeamento histórico dos alagamentos e as fases subsequentes desse artigo.  

 

Sobre o mapeamento dos alagamentos no CADDIES  

 A princípio, os dados descritos na tabela 1 foram inseridos no modelo. O modelo digital de 

elevação (MDE) de 10x10m elaborado por Tsuyuguchi (2015) foi utilizado na modelagem. O MDE 

foi corrigido, através de técnicas de geoprocessamento no ArcGIS Pro, de forma a conter uma 

indicação da presença de edificações e ruas na malha urbana, com um acréscimo de 20 cm para indicar 

edificações e redução de 15 cm para indicar as ruas e a altura das calçadas. Essa ferramenta é utilizada 

com o objetivo de simular os alagamentos que ocorrem apenas nas ruas da cidade (que muitas vezes 

atuam como canais urbanos) e os alagamentos que invadem as residências.  

 Diferentes precipitações foram analisadas para serem introduzidas no modelo. Recentemente, 

o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) instalou 7 

pluviômetros automáticos na cidade, e por isso, após essa data, é possível analisar a extensão e padrão 

das precipitações na malha urbana. Sendo assim, como auxílio da técnica de interpolação Inverse 

Distance Weighting (IDW), pode-se observar espacialmente a precipitação que ocorreu no dia 

22/01/2020 (Figura 3a). Constatou-se que a precipitação teve um comportamento misto na cidade, 

onde áreas receberam mais chuva do que outras, o que aliado a outros indicadores, como urbanização, 

impermeabilização, projeto e manutenção do sistema de drenagem pode ser um indicativo de 

vulnerabilidades estruturais. Nesse artigo, foram utilizadas precipitações uniformemente distribuídas 

no terreno para as simulações (Figuras 3c e 3d), equivalentes às precipitações obtidas no pluviômetro 

da EMBRAPA (AESA), durante 1 hora nos dias 04/04/2011 (81,7mm) e 22/01/2020 (41,7mm). 
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Figura 3 –a) Interpolação da precipitação em 21/01/2020 e casos de alagamentos; b) identificação de pontos de referência 

(em vermelho) nas fotos de alagamentos obtidas através da abordagem participativa (I refere-se à rua Severino Cruz e II 

à rua Manoel Paulino), c) Simulação dos alagamentos com a precipitação de 2011; d) Simulação dos alagamentos com a 

precipitação de 2020. 

 

Sobre a calibração e verificação dos alagamentos no CADDIES  

Os dados descritos na tabela 1 foram inicialmente utilizados para a calibração do modelo. 

Nesse artigo, a abordagem de constante infiltração é utilizada para calibração (Wang et al. 2018). O 

método consiste em definir múltiplos valores constantes de infiltração para os usos do solo de modo 

a representar o sistema de drenagem e a infiltração do solo, até que a maior verificação dos casos seja 

I 

II 
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obtida. Na análise, 24 cenários foram testados para a calibração, alterando as infiltrações de acordo 

com o uso do solo (Tabela 2). Resultados mostram o percentual de clusters (n=21) que tiveram os 

alagamentos confirmados através das simulações, onde o cenário 22 teve 71,43% dos clusters 

verificados. Além disso, 15 pontos de controle foram escolhidos e apenas 2 não foram verificados na 

análise, demonstrando, portanto, 86,6% de verificação. 

 
Tabela 2 – Cenários simulados para calibração do modelo e valores obtidos na validação dos resultados. 

 
INFILTRAÇÃO (mm/h) 

Chuva 

VERIFICAÇÃO 

Edificações Ruas Áreas 
urbanas Canais Parques Praças Áreas 

verdes 
Quantidade 

absoluta 
Percentual 

(%) 

1 12 10 12 10 15 12 15 2020 11 52,38 

2 10 10 12 10 20 12 20 2020 8 38,10 

3 0 10 12 10 20 12 20 2020 9 42,86 

4 10 10 15 10 30 15 30 2020 5 23,81 

5 0 10 15 10 30 15 30 2020 0 0,00 

6 0 10 15 10 25 15 25 2020 6 28,57 

7 12 10 12 10 15 12 15 2011 14 66,67 

8 10 10 12 10 20 12 20 2011 13 61,90 

9 0 10 12 10 20 12 20 2011 14 66,67 

10 10 10 15 10 30 15 30 2011 13 61,90 

11 0 10 15 10 30 15 30 2011 13 61,90 

12 0 10 15 10 25 15 25 2011 13 61,90 

13 20 20 20 20 30 20 30 2020 6 28,57 

14 30 30 30 30 40 30 40 2020 0 0,00 

15 20 10 20 10 50 20 50 2020 0 0,00 

16 20 20 20 20 30 20 30 2011 13 61,90 

17 30 30 30 30 40 30 40 2011 12 57,14 

18 40 40 40 40 50 40 50 2011 12 57,14 

19 0 10 12 10 15 12 15 2020 11 52,38 

20 5 15 10 15 18 10 18 2020 11 52,38 

21 10 15 10 17 22 10 22 2020 8 38,10 

22 0 10 12 10 15 12 15 2011 15 71,43 

23 5 15 10 15 18 10 18 2011 14 66,67 

24 10 15 10 17 22 10 22 2011 14 66,67 

 

CONCLUSÕES 

Esse artigo desenvolveu uma abordagem socioambiental para a calibração e verificação de 

modelos de alagamentos. Através do desenvolvimento de uma abordagem participativa, cerca de 360 
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pontos de alagamentos foram mapeados na cidade de Campina Grande – Brasil. Além disso, a 

abordagem permitiu um maior conhecimento das experiências dos residentes nos desastres que 

ocorrem na cidade, os alagamentos e a escassez hídrica.  Resultados expressam a comparação entre 

os casos de alagamentos entre o modelo observado com o modelo simulado no CADDIES, onde 

71,43% dos 360 pontos de alagamentos foram validados e 13 pontos de controle (86,6%) foram 

verificados através de idas a campo e comparação entre fotos e vídeos disponibilizados pelos 

residentes. Conclui-se, portanto, que a união entre estratégias sociais e ambientais trazem benefícios 

para a modelagem de alagamentos, especialmente para áreas com dificuldades na obtenção de dados 

para a verificação das simulações. 
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