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RESUMO – A crescente urbanização de áreas naturalmente alagáveis, como é o caso de Aracaju, 

gera prejuízos à população e uma das formas de reduzir o risco hidráulico é por meio da modelagem 

matemática de inundações como ferramenta para explorar possíveis soluções para o controle de 

enchentes. Para simular adequadamente o comportamento hidrodinâmico em uma bacia hidrográfica, 

a calibração e a validação são vitais para melhorar a consistência e a confiança do modelo e para 

reduzir a incerteza dos parâmetros. Nesse contexto, foi realizado um estudo de calibração e validação 

de um sistema de modelagem matemática de cheias na bacia do rio Poxim, visando proporcionar uma 

ferramenta de diagnóstico e prognostico para o trecho final da bacia. Para calibração foi proposta uma 

metodologia de análise dos dados de cheias máximas identificados pela Defesa Civil e por entrevista 

com moradores. Dessa forma, pretende-se que os métodos propostos possam ser utilizados para apoiar 

o processo de calibração de modelos hidrodinâmicos em locais onde há pouca informação.  
 

ABSTRACT– The increasing urbanization of naturally flooded areas, such as Aracaju, generates 

damage to the population and one of the ways to reduce hydraulic risk is through mathematical 

modeling of floods as a tool to explore possible solutions for flood control.  To properly simulate 

hydrodynamic behavior in a river basin, calibration and validation are vital to improve model 

consistency and reliability and reduce parameter uncertainty. In this context, a calibration and 

validation study of a mathematical model for urban floods in the Poxim river basin was carried out, 

aiming to provide a diagnostic and prognostic tool for the final stretch of the basin. For calibration, a 

methodology was proposed to analyze the maximum flood data identified by the Civil Defense and 

through interviews with residents. Thus, it is intended that the proposed methods can be used to 

support the calibration process of hydrodynamic models in places where there is little information. 

 

Palavras-Chave – Modelo hidrodinâmico, calibração, Modcel. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da cidade de Aracaju se deu em ambiente estuarino, originalmente propício às 

enchentes. Tanto na bacia do rio Sergipe quanto na bacia do rio Poxim há lagoas, pântanos e 
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manguezais em altitudes similares ou abaixo do nível do mar. Com a expansão urbana, pequenos 

córregos foram aterrados ou canalizados e o ambiente, que originalmente fazia parte das planícies 

inundáveis, transformou-se em ambiente urbano impermeável (Oliveira et al., 2019). Essa crescente 

urbanização de áreas naturalmente alagáveis no município de Aracaju, gera prejuízos à população e 

uma das formas de reduzir o risco hidráulico de novos empreendimentos é por meio da definição da 

cota de inundação. 

O presente estudo tem como região de interesse o trecho final da bacia hidrográfica do rio 

Poxim, no Bairro Jabotiana, área mais urbanizada da bacia. A bacia do rio Poxim tem um histórico 

de inundações decorrentes das cheias fluviais, da ocupação não planejada e da forte interação entre o 

rio e as marés. Para representação desse sistema complexo é necessário o uso de um sistema de 

modelagem de inundações. 

A modelagem matemática de inundações desempenha um papel fundamental para análise de 

sistemas complexos, como ferramenta para explorar possíveis soluções para o controle de enchentes, 

auxiliar no planejamento do desenvolvimento urbano e fazer prognósticos sobre diferentes cenários 

(Viero et al. 2013). Entretanto o seu uso no cenário nacional é restrito devido à falta de informações 

para a calibração e validação dos modelos. Dentro do processo de modelagem, a calibração e a 

validação são duas ações fundamentais que devem preceder, sempre que possível, a simulação 

hidrodinâmica para fins de previsão (Tejaswini & Sathian, 2018). Para simular adequadamente o 

comportamento hidrodinâmico em uma bacia hidrográfica, a calibração e a validação são vitais para 

melhorar a consistência e a confiança do modelo e para reduzir a incerteza dos parâmetros (Wang et 

al., 2017). No entanto, grande parte das bacias hidrográficas do mundo carece de informações 

hidrometeorológicas (López et al., 2017) indispensáveis para os processos de calibração e validação. 

Esse cenário é frequente em países da América Latina, onde a falta de informações 

hidrometeorológicas confiáveis é um problema crucial para aplicação de modelos hidrodinâmicos e 

execução de projetos de drenagem urbana (Santos Júnior & Santos, 2014). 

Visando proporcionar uma ferramenta de diagnóstico e prognostico para o trecho final da bacia 

do rio Poxim, foi realizado um estudo de calibração e validação de um sistema de modelagem 

matemática das cheias na bacia. Para calibração foi proposta uma metodologia de análise dos dados 

de cheias máximas identificados pela defesa civil e por entrevista com moradores. 

CASO DE ESTUDO 

O rio Poxim nasce na Serra dos Cajueiros e após percorrer cerca de 46 quilômetros desemboca 

no complexo estuarino do rio Sergipe. Sua bacia hidrográfica possui aproximadamente 390 
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quilômetros quadrados e apresenta, em sua maior parte, clima tropical úmido e vegetação inserida no 

bioma da Mata Atlântica (Vasco e Silva, 2014), com manguezais no estuário, vegetação de restinga 

sobre os terrenos arenosos e poucos remanescentes da Floresta Tropical Úmida (Silva, 2013). Seus 

principais afluentes são o Poxim-Açu, o Poxim-Mirim e o Pitanga. A foz do rio Poxim em ambiente 

estuarino constitui um exemplo de frequente conflito entre ambiente e desenvolvimento (Martins et 

al., 2018). Desde os anos sessenta, o crescimento urbano resultou em drenagens e aterros para ganhos 

de superfície. Estudos indicam que a alteração da topografia local afetou o fluxo de sedimentos no 

estuário. Processos erosivos, estabilidade e instabilidade da embocadura, assoreamento e dragagens 

estão presentes no histórico da morfodinâmica costeira da região. O trecho final da bacia do rio Poxim 

é uma região suscetível a inundações. 

A delimitação das bacias hidrográficas de interesse foi realizada com base nos dados 

topográficos do Modelo Digital de Elevação (MDE) fornecido pelo Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY - USGS). Foram definidas as áreas de 

drenagem da bacia do rio Poxim e do rio Sergipe e analisadas as informações físicas, para uso no 

estudo hidrológico, como apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1. Informações físicas da bacia do rio Poxim e da bacia do rio Sergipe. 

Grandeza Bacia do rio Poxim Bacia do rio Sergipe 

Área de drenagem 389 km² 3.727 km² 

Diferença máxima de nível 494 metros 662 metros 

Comprimento do maior talvegue 46 km 234 km 

Declividade média 0,0034 m/m 0,0015 m/m 

 

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada consiste nas seguintes etapas: 

• Levantamentos topográficos e topobatimétricos, além de visita técnica ao local; 

• Caracterização da área de estudo; 

• Aplicação de um sistema de modelagem hidrodinâmica; 

• Calibração e validação do modelo hidrodinâmico; 

Foi escolhido, para realização das simulações do estudo, o Modelo de Células de Escoamento, 

Modcel (Miguez et al., 2017). O Modcel é um modelo quasi-2D (Cunge et al., 1980), que representa 

o espaço urbano através de compartimentos homogêneos, denominados por células e interligados por 

meio de equações hidráulicas, compondo uma rede hidrodinâmica de escoamentos. O conceito de 
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células de inundação foi inicialmente desenvolvido por Zanobetti e Lorgeré (1968) e consagrado por 

Cunge et al. (1980). 

O MODELO HIDRODINÂMICOS 

A partir da topografia da região, das seções topobatimétricas e do levantamento de elementos 

importantes para a hidrodinâmica local, a região foi subdividida em células de escoamento, que, 

interligadas entre si por equações hidráulicas, simulam o funcionamento da bacia durante eventos de 

cheias fluviais. O Modcel foi aplicado considerando os trechos fluviais do rio Poxim desde a saída 

do reservatório Jaime Umbelino até a foz no estuário do rio Sergipe, com maior detalhamento para o 

trecho em frente ao empreendimento. Também foram consideradas na modelagem as planícies 

marginais do rio, as encostas, as áreas de contribuição para o reservatório, a influência de eventos de 

cheias na bacia do Sergipe e as condições de maré na região. 

O modelo completo possui 203 células de escoamento, entre células representativas das 

encostas, dos charcos, das planícies marginais e dos rios, de forma a representar a bacia do rio Poxim 

como um todo e o trecho da bacia do rio Sergipe, representativo do sistema estuarino. A escolha da 

área de modelagem do rio Sergipe foi feita de tal forma a considerar a área disponível para 

amortecimento da preamar e representar processos de cheias em sua bacia. A primeira célula do rio 

Sergipe recebe a condição de contorno hidrológica e a última recebe a condição de contorno de maré. 

Assim, foi possível ver o comportamento do sistema e a influência das condições de preamar e de 

cheia fluvial no trecho do empreendimento. 

Essa divisão da região em células de escoamento pode ser apreciada na Figura 1, bem como a 

demarcação da área da bacia do rio Sergipe e o posto fluviométrico usado para a calibração da vazão 

fluvial da condição de contorno. Estudos sobre a morfodinâmica do estuário, bem como a carta da 

Marinha do Brasil (Santos et al., 2022), denominada Barra do Rio Sergipe, auxiliaram a interpretação 

das profundidades na foz do rio Poxim e no estuário do rio Sergipe. 
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Figura 1. Discretização da região a ser modelada em células de escoamento. Localização do posto fluviométrico e 

demarcação da área correspondentes às características da condição de contorno da bacia do rio Sergipe 

Calibração 

Após a construção do modelo de células da região acontece o processo de calibração e 

validação.  

De maneira a contornar a falta de informações para este processo na bacia do rio Poxim, foram 

utilizados dados disponibilizados pela Defesa Civil Municipal e conferidos em campo por topografia 

e pesquisa com moradores locais. Assim, foi possível ajustar o modelo de forma a representar com 

mais veracidade o processo de cheias da bacia do Rio Poxim. 

A Defesa Civil forneceu dois relatórios contendo dados dos registros das ocorrências e as 

imagens das consequências de dois eventos hidrológicos ocorridos nos anos de 2019 e 2020, que 

causaram prejuízos à região do trecho de interesse (DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE ARACAJU, 

2019 e 2020). Essas informações foram analisadas, localizadas nos mapas e as alturas da lâmina 

d’água, nos pontos em que há registros fotográficos, foram estimadas. Vale ressaltar que a altura 

encontrada não deve corresponder a altura máxima de água atingida durante os eventos de cheia, uma 

vez que a vistoria foi realizada após o evento. O registro fotográfico provavelmente é de um momento 

posterior a passagem do pico da cheia. Mas essas informações possibilitaram uma visão qualitativa 

das inundações nestes dois eventos.  
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Os dados pluviométricos cedidos são informações de medição horária dos últimos anos da 

estação pluvial Centro (lat. -37,09531, long. -10,92109), localizada próxima ao ponto de captação da 

DESO, dentro da bacia do rio Poxim. Para a calibração e validação do modelo, foram utilizados, na 

região discretizadas por células de escoamento, a chuva da estação Centro citada, de forma a 

representar o evento dentro do domínio correspondente a este posto pluviométrico. Na condição de 

contorno do rio Sergipe, foram utilizadas as vazões correspondentes a chuva de projeto de Tempo de 

Recorrência de 25 anos, caracterizando uma cheia deste rio, mesmo sabendo que a contribuição 

fluvial do rio Sergipe, quando atrelada à elevação dos níveis de maré, se torna irrelevante para a 

análise dos escoamentos no rio Poxim. 

O evento escolhido para calibração do modelo foi o ocorrido entre 07 e 12 de julho de 2019. 

Trata-se de um evento de longa duração, ao se comparar com o tempo de concentração da bacia do 

rio Poxim (15 horas). Este evento apresenta em vários momentos chuvas intensas, que relacionadas 

a equação IDF da estação mais próxima, apontou para um tempo de recorrência de 37 anos, 

considerando as 120 horas de duração do evento como um todo. O evento escolhido para validação 

foi o período entre 19 e 22 de maio de 2020. Dessa maneira, foi possível simular uma chuva cuja 

recorrência é de aproximadamente 1 ano, e onde, segundo a Defesa Civil, há registros de inundação. 

Espera-se que o resultado do modelo indique lâminas d’água em pontos que são alagados com 

frequência. Apesar de haver um índice de intensidade no evento de 2020 de 22,6mm/h, enquanto a 

intensidade máxima do evento de 2019 é próxima a 18mm/h, o evento de 2019 apresenta uma chuva 

de maior volume, com valor máximo acumulado em 120 horas (tempo de duração do evento) muito 

maior que o de 2020, sendo 324,80mm e 132,20mm respectivamente. Portanto, o evento de 2019 tem 

um tempo de recorrência maior que o de 2020. Além disso, no evento de 2019 ocorre a sobreposição 

de chuvas com recorrência maior que 30 anos. Para as condicionantes de maré foram utilizados os 

valores previstos para o litoral de Aracaju, no período entre 07 e 12 de julho e entre 19 e 22 de maio, 

expostos no portal Tábuas de Marés (2021), e ajustados de acordo com a correlação de níveis com 

cota IBGE. Os dados de chuva e maré para calibração e validação são apresentados na Figura 2. 

Nesta etapa, buscou-se ajustar os parâmetros dos coeficientes hidráulicos do modelo, como o 

Manning, alterar a duração da simulação para reproduzir integralmente os dois eventos ocorridos em 

2019 e 2020 e particularizar algumas interferências hidráulicas no escoamento do rio Poxim, baseadas 

em estudos pregressos, de forma a encontrar resultados similares às lâminas d’água estimadas através 

das análises dos documentos disponibilizados nos pontos específicos. 
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Calibração Validação 

  

  
 

Figura 2. Intensidades pluviométricas da Estação Centro e variação de maré durante os eventos escolhidos para 

calibração e validação 

O processo de calibração foi vinculado às informações do relatório da Defesa Civil do evento 

de 2019 de forma qualitativa, onde os resultados do modelo mostram inundação nos pontos dos 

registros localizados, e de forma quantitativa com as informações levantadas em campo com 

moradores. A Figura 3 (A) apresenta 4 regiões dotadas de informações sobre o evento de 2019 e que, 

portanto, foram utilizadas no processo de calibração. 

Nas imagens a e b da calibração é possível observar que os valores de níveis de água máximo 

resultantes da simulação são muito próximos aos níveis levantados pela topografia. A imagem c traz 

valores um pouco diferentes, mas ainda condizentes, onde a simulação apresentou em um nível maior. 

Essa situação pode ser justificada pelo fato de o levantamento topográfico ter sido baseado na mancha 

de inundação da imagem de satélite posterior ao dia do evento. Acredita-se que, durante o evento, o 

nível de água dentro do estacionamento da Viação Progresso pode ter sido superior. A imagem d 

mostra a extensão da lâmina d’água simulada, que condiz com os pontos de registros da Defesa Civil.  

Após a calibração, foi feita a simulação do evento de 2020 no intuito de validar o modelo. Os 

resultados, expostos na Figura 3 (B), mostram que os valores encontrados através da modelagem 

condizem com a disposição das ocorrências da Defesa Civil. Como o evento de 2020 tem uma 

recorrência de cerca de 1 ano, fica notório que algumas áreas da bacia do Poxim sofrem 

frequentemente com as cheias deste rio. 
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As imagens a, b e d (Figura 3 (B)) representam 3 regiões analisadas na calibração. Apesar de 

também inundarem, no evento de validação, suas lâminas de água são inferiores. A imagem c refere-

se a um trecho onde há casas dentro da margem do rio Poxim e que no evento de 2020 sofreram 

consequências com a cheia.  

 
(A) Calibração (B) Validação 

Figura 3. Representação do resultado da calibração e da validação comparada com as informações disponíveis sobre os 

eventos: (A) de calibração e (B) de validação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da falta de informação de medições temporais para a calibração do modelo, uma 

campanha de campo baseada em medições da defesa civil, questionário estruturado e apoiado por um 

levantamento topográfico complementar local e a busca de marcas d'água em estruturas urbanas, 

permitiu a reconstrução do nível de inundação de eventos passados, recuperando informações que 

antes não estavam disponíveis. 

Com essas informações e usando um modelo quase-2D que pudesse representar a topografia 

local de forma interpretativa, um processo de calibração foi realizado com sucesso e as diferenças 
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entre os eventos calculados e as informações recuperadas foram aceitáveis. A validação também foi 

considerada bem-sucedida. Isso permitiu a aplicação de um modelo de inundações para avaliar as 

cheias do rio Poxim e disponibilizou uma ferramenta para diagnostico e prognósticos na região.  

Assim, o resultado deste trabalho e os métodos propostos podem ser utilizados para apoiar o 

processo de calibração de modelos hidrodinâmicos em locais onde há pouca informação. 
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