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Resumo - A modelagem hidrológica está sujeita a um conjunto de limitações reconhecidas, porém 

raramente consideradas explicitamente através da análise de incerteza associada aos resultados 

obtidos. Este trabalho propõe-se a ressaltar o papel desempenhado pela análise de incerteza aplicada 

na simulação de vazões em bacias hidrográficas. Para tal objetivo, após detalhada exposição do 

problema, propõe-se uma metodologia de análise da incerteza através do método de Monte Carlo, 

baseada no método de estimação de incerteza Glue (Beven e Binley, 1992). Destaque é dado à 

consideração dos campos de precipitação, e ao efeito de sua simplificação na resposta de um 

modelo do tipo chuva-vazão. O modelo hidrológico Topmodel (Beven et al., 1995) foi utilizado 

nessa análise. O impacto da incerteza no modelo é avaliado através da análise do comportamento de 

uma sub-bacia do rio Iguaçu, Rio de Janeiro. Os resultados obtidos suportam o fato conhecido de 

que a representação imperfeita da precipitação em um modelo hidrológico constitui-se em uma 

considerável fonte de incerteza.  

 

 

Abstract - Hydrologic modeling is subjected to a set of well-known limitations, though rarely 

explicitly considered through an uncertainty analysis related to the results obtained. This work 

intends to emphasize the role of uncertainty analysis applied to watershed flow simulation. For that 

purpose, after explaining the problem in details, is is proposed a methodology for uncertainty 

analysis through the Monte Carlo method, based on an estimation method named Glue (Beven e 

Binley, 1992). Highlight is given to precipitation fields and to the effects of their simplification 

have on the output of a rainfall-runoff model. The hydrologic model Topmodel (Beven et al., 1995) 
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was adopted for this analysis. The impact of uncertainty is evaluated through the analysis of the 

behaviour of the Iguaçu river watershed located in the state of Rio de Janeiro. The results obtained 

stress the well-known fact that the poor representation of precipitation fields in hydrologic models 

is a considerable source of uncertainty. 

 

 

Palavras-chave - modelagem hidrológica, modelos do tipo chuva-vazão, análise de incerteza 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão foram desenvolvidos tendo como objetivo 

original a previsão de séries de vazão em determinados locais. De diferentes formas, considerando 

explicitamente ou não os processos físicos verificados na natureza, esse objetivo, coadunado com a 

necessidade do conhecimento dessas séries para inúmeros projetos, orientou o desenvolvimento da 

pesquisa hidrológica durante muitas décadas. Inúmeras dificuldades foram observadas nesse 

processo, concernentes tanto à natureza desses modelos quanto à sua operacionalização, tendo como 

objetivo a resolução de problemas práticos (Klemes, 1986). 

Diversos trabalhos foram publicados nas últimas duas décadas sobre o tema análise de 

incerteza, baseados em diferentes técnicas (Wood,1976; Melching et al.,1990; O’Donnell e 

Canedo,1980; Dettinger e Wilson,1981; Kuczera,1988; Kuczera e Parent,1998; Beven e 

Binley,1992). Apesar do arcabouço conceitual existente, e da premência da aplicação desse 

conjunto de técnicas a  um número significativo de importantes problemas, como o da operação de 

sistemas complexos de recursos hídricos, não se avançou ainda no sentido da incorporação 

definitiva da análise de incerteza à modelagem hidrológica. 

Este trabalho, baseado em Xavier (2002), tem como foco a questão da incerteza na 

modelagem hidrológica. Pretende-se, através da avaliação do conhecimento imperfeito dos campos 

de precipitação nas simulações de um modelo hidrológico, ressaltar a importância de se considerar a 

análise de incerteza como parte indissociável do processo de modelagem hidrológica. Mais 

especificamente, buscar-se-á analisar o processo de geração de campos de precipitação, e sua 

consideração em uma metodologia de análise de incerteza baseada em simulações de Monte Carlo.  

 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho propõe-se a avaliar o impacto da não consideração da distribuição real do campo 

de precipitação, entendida como a distribuição mais próxima que poderia ser obtida do campo de 
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precipitação real, a um custo internalizável, como dado de entrada de um modelo hidrológico. 

Trabalhos publicados há muito na literatura (Dawdy e Bergman, 1969; Troutman, 1982,1983; 

Krajewski et al., 1991; Kuczera e Williams, 1992) ressaltaram o impacto da qualidade desse tipo de 

dado nas simulações obtidas por modelos hidrológicos.  

Para a análise realizada nesta dissertação, adotou-se o modelo Topmodel (Beven et al., 1995), 

modificado de modo a considerar a precipitação espacialmente distribuída. A análise da incerteza 

das simulações do modelo foi realizada através da metodologia Glue (Freeer et al., 1996; Beven e 

Freer,2001). A geração dos campos de precipitação foi feita através do método da krigagem 

bayesiana (Omre, 1987). 

 

Modelo Topmodel 

O modelo Topmodel (Beven et al.,1995) tem se destacado na comunidade hidrológica por 

combinar parcimônia com um certo caráter físico : as curvas de transmissividade do solo, utilizadas 

em sua formulação, foram propostas a partir de estudos de campo (Ambroise et al., 1996a,b), e o 

fluxo de água subterrânea é modelado através da equação de Darcy. 

Uma importante contribuição desse modelo foi a proposição e a incorporação no processo de 

modelagem hidrológica do conceito de áreas dinâmicas de contribuição. No modelo Topmodel, a 

bacia é representada através de uma função de distribuição do índice topográfico, descrito pela 

expressão : 

i

i
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a
β

ln
                                                                       (1) 

 

onde ai corresponde à área de drenagem por unidade de contorno  associada ao ponto i , e tgβι a 

declividade média do terreno, calculada no ponto i .O comportamento de cada área depende 

essencialmente de seu índice topográfico; áreas que apresentam o mesmo índice topográfico, 

comportam-se no modelo da mesma forma, razão pela que é considerado como um índice de 

similaridade hidrológica. Assim, áreas que possuem o mesmo índice topográfico são agregadas em 

sub-bacias homogêneas.  

 

A condição de saturação do solo em cada uma dessas sub-bacias é verificada em função de 

suas condições iniciais e dos dados de entrada; ao longo do período considerado na modelagem, 

pode-se acompanhar a evolução do percentual de áreas saturadas na bacia hidrográfica.  

Na versão utilizada neste trabalho, o modelo Topmodel possui 6 parâmetros :  

m - altura efetiva do perfil do solo; 

To - transmissividade lateral do solo saturado, correspondente à integração da condutividade 
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hidráulica Ko (m/h) no perfil efetivo do solo, m ; 

td - fator de retardo da frente de umidade;  

Srmax - déficit máximo da zona radicular;  

CHV - velocidade de propagação do canal principal; e  

RHV - velocidade de propagação das sub-bacias. 

 

A descrição detalhada do modelo Topmodel, com suas hipóteses, aplicações e limitações, 

foge ao escopo deste artigo, e pode ser encontrada em Iorgulescu e Jordan (1994), Beven et al. 

(1995), Franchini et al. (1996), Schuler et al. (2000) e Xavier (2002). 

Na formulação convencional do modelo, a precipitação, bem como a evaporação, é 

considerada constante sobre toda a área de estudo. Para a análise apresentada neste trabalho, 

modificou-se a estrutura do modelo para de modo que este considerasse a precipitação distribuída 

sobre a bacia. Entretanto, adotou-se uma formulação simplificada : considerou-se que, em cada 

classe de índice topográfico, a precipitação pudesse ser representada por um valor médio. 

A formulação proposta acima deve ser consideras com cautela, já que para uma bacia 

hidrográfica de grandes dimensões, a subdivisão em poucas classes de índice topográfico poderia 

causar uma suavização da precipitação real, atenuando o efeito da heterogeneidade do campo de 

precipitação considerado, mascarando, por conseguinte, os resultados obtidos. 

 

Metodologia de Estimação da Incerteza Glue 

Como proposto originalmente por Beven  e Binley (1992), o método de estimação de 

incertezas Glue (Generalised Likelihood Uncertainty Estimation) baseia-se no paradigma da 

eqüifinalidade. Segundo esse paradigma, a dificuldade em se representar perfeitamente qualquer 

sistema físico, em conjunto com a quase impossibilidade do conhecimento perfeito das 

características desse mesmo sistema, e de todos os problemas operacionais relacionados a essa 

dificuldade (Duan et al., 1992; Sorooshian et al., 1993; Jakeman e Hornberger, 1993), tornaria 

quase impossível a tarefa de se encontrar um conjunto ótimo de parâmetros. Em seu lugar, seria 

possível unicamente selecionar, segundo um critério específico, um conjunto de modelos, 

entendidos aqui como conjuntos de parâmetros que caracterizam  um modelo hidrológico, 

igualmente capazes de simular de forma aceitável a resposta do sistema estudado. Partindo de uma 

premissa semelhante, Sorooshian et al. (1998) descreveram uma metodologia para a análise da 

incerteza de modelos complexos baseada em uma abordagem multicriterial, utilizada, por exemplo, 

por Gupta et al. (1998) em uma aplicação do modelo Sacramento (Burnash, 1995), e por Beldring 

(2002) na análise da simulação hidrológica de uma bacia norueguesa. 
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A partir desse conceito, Beven e Binley (1992) propuseram a metodologia de estimação da 

incerteza Glue, baseada nos seguintes passos :  

(1) definir a função de verossimilhança L e critério de aceitação L*;  

(2) gerar, a partir do esquema de amostragem escolhido e da definição dos intervalos de variação 

dos parâmetros, N conjuntos de parâmetros(independentes), θ = [θ 1, θ 2 , θ 3 , ..., θ N]; 

(3) avaliar o desempenho de cada conjunto gerado através da função L;  

(4) selecionar os NB conjuntos θ i aceitáveis, isto é, para os quais L(M[θ i])>=L*;  

(5) construir a distribuição de L(M[θ i]) reescalonada;  

(6) caso mais de um período de dados seja disponível, utilizar a expressão de Bayes para atualizar a 

probabilidade de cada conjunto de parâmetros. 

 

Cada valor L(M[θi]) reflete o desempenho do conjunto de parâmetros  possíveis qi, 

considerando implicitamente todas as fontes de erro da simulação (dados de entrada, estrutura do 

modelo, entre outros). Normalizando L[θ]i, pode-se obter a distribuição acumulada da 

probabilidade de cada simulação Zt : 

( ) ( )[ ]∑
=

<=<
BN

i
ititt zZMLzZP

1
,θ                                                      (2) 

 

condicionada a :  

1) dados de entrada do modelo;  

2) respostas do modelo a uma amostra particular de conjuntos de parâmetros;  

3) função de verossimilhança  adotada; 

4) critério de aceitação; e 

5) observações utilizadas. 

 

A partir da distribuição acumulada das vazões em cada passo de tempo, dada pela expressão 

acima, podem ser calculados os quantis de  vazão para representar a incerteza do modelo. Ou seja, 

em vez de prever uma série de respostas, prever-se-ia um conjunto de respostas possíveis, que 

delimitariam um intervalo possível de variação das vazões. Através da distribuição dos parâmetros 

aceitos, pode-se ainda ter noção da sensibilidade do modelo : quanto maior a dispersão dos valores 

aceitos de um parâmetro em seu espaço viável, menor a sensibilidade do modelo a esse parâmetro; 

visto de outra forma, quanto mais a distribuição dos parâmetros aceitos se aproxima de uma 

distribuição uniforme, menor a sensibilidade do modelo. 

O uso dessa metodologia exige a escolha de uma medida de verossimilhança e de um critério 

de aceitação. Usualmente os trabalhos publicados têm utilizado a eficiência  de Nash e Sutcliffe 
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(Nash e Sutcliffe, 1970) como medida; uma lista de funções possíveis é dada em Beven e Freer 

(2001). Resultados apresentados por Legates e McCabe (1995) criticaram o uso da eficiência como 

função objetivo em simulações de modelos hidrológicos. Como exposto em Freer et al. (1996) e 

Beven e Freer (2001), a escolha desses dois parâmetros, apesar da subjetividade envolvida, deve 

levar em consideração os objetivos da análise, devendo, para tal, ser objeto de discussão antes da 

utilização da metodologia.  

Os conjuntos de parâmetros que serão avaliados devem ser gerados a partir dos intervalos 

definidos para cada um dos parâmetros do modelo; esses intervalos devem ser definidos com base 

na informação existente inicialmente sobre os parâmetros. Usualmente, admite-se que os 

parâmetros são uniformemente distribuídos nesses intervalos; como proposto por Kuczera e Parent 

(1998), outros esquemas de amostragem mais eficientes podem ser utilizados. 

Como sugerido por Freer et al. (1996), o desempenho de cada modelo poderia ser avaliado 

por outras variáveis do modelo, além da vazão calculada. Idéia semelhante foi expressa nos 

trabalhos de Beven (1989), Sorooshian et al. (1998) e Beldring (2002); este último utilizou dados de 

nível de piezômetros para restringir a simulação do modelo, obtendo melhores ajustes, 

representados por  uma menor dispersão dos valores dos parâmetros aceitos no espaço viável 

definido inicialmente. 

 

Modelo de geração de campos de precipitação : Método das faixas rotativas 

Neste trabalho esse método foi utilizado para a geração do campo de precipitação a partir do 

qual, segundo diferentes níveis de amostragem e utilizando o método de krigagem bayesiana, foram 

obtidos os campos de precipitação derivados. 

O método das faixas rotativas parte do princípio de que um campo multidimensional qualquer 

pode ser calculado como uma soma ponderada de diferentes realizações unidimensionais do 

fenômeno, calculadas ao longo de um número finito de linhas. Admitindo-se que o campo a ser 

simulado possa ser considerado como um processo estacionário de segunda-ordem e isotrópico, e 

que os valores em cada ponto sejam normalmente distribuídos, com média nula, e utilizando-se a 

função de covariância multidimensional do fenômeno, as simulações são realizadas ao longo de um 

conjunto de direções do espaço considerado. 

Uma boa descrição do método das faixas rotativas pode ser encontrada em Muñoz Muñiz 

(1991). Neste trabalho, esse método foi utilizado para a geração do campo de precipitação a partir 

do qual, segundo diferentes níveis de amostragem e utilizando o método de krigagem bayesiana, 

foram reconstituídos os campos de precipitação, aqui chamados de campos de precipitação 

derivados, empregados na análise de sensibilidade. 
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Krigagem bayesiana 

A metodologia de krigagem bayesiana (Omre, 1987) corresponde a um  processo de 

interpolação para estimar o valor de uma característica de um fenômeno em posições não 

amostradas, empregando informações provenientes de dados da variável em posições vizinhas. O 

conhecimento da região de interesse reduz-se a um número limitado de observações, onde a 

quantidade de informação amostral é extremamente menor quando comparada ao tamanho da 

população. A krigagem calcula o valor esperado de uma variável em uma posição determinada, 

usando uma combinação linear ponderada dos dados em posições vizinhas (Journel e Huijbregts, 

1978). 

O uso dessa metodologia supõe o conhecimento prévio da estrutura de correlação especial do 

fenômeno modelado. Esta é traduzida através de seu variograma γ(x,h), função correspondente ao 

valor esperado do desvio quadrático entre o valor de uma função Z em dois pontos quaisquer do 

espaço, x+h e x :   

( ) ( ) ( )[ ]{ }2,2 hxZxZEhx +−=γ                                                           (3) 

 

A partir do conhecimento da estrutura de correlação espacial do fenômeno, e da estimativa 

de valor esperado e desvio padrão em alguns pontos do espaço, aplica-se então a metodologia de 

krigagem bayesiana para obter os valores interpolados da variável Z no espaço definido 

inicialmente. A krigagem bayesiana combina informações qualitativas, representadas pela estrutura 

de correlação espacial do fenômeno, e informações quantitativas, dadas pela amostra de dados 

medidos utilizada. Como descrito no trabalho de Barbosa (2000), no caso da geração de campos de 

precipitação, essa combinação pode ser feita através do uso de uma imagem de radar, a partir da 

qual será estimada a estrutura de correlação espacial do campo de precipitação, e de uma amostra de 

valores de altura precipitada, coletada na rede pluviométrica existente na bacia. Rotunno Filho 

(1995) descreve a aplicação da krigagem bayesiana para a obtenção de mapas de umidade de solo 

com o auxílio de imagens obtidas por sensoriamento remoto. 

 

Estudo realizado 

Para a análise do efeito da representação imperfeita dos dados de precipitação no cálculo da 

incerteza total do modelo, a partir de um campo de precipitação considerado real, gerou-se outros 

campos de precipitação, com diferentes graus de simplificação dos dados iniciais. Os seguintes 

passos foram seguidos : 

1) geração de campos de precipitação para as diferentes configurações de rede pluviométricas 

estudadas, dividida em duas etapas : 
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1.1) geração da série real de precipitação através do método das faixas rotativas: supôs-se que 

a precipitação na bacia pudesse ser descrita por um modelo gaussiano, de parâmetros conhecidos a 

priori. A partir desses parâmetros, e da definição do valor médio e da variância da altura 

precipitada, gerou-se a série de precipitações considerada real para os objetivos deste estudo. 

1.2) geração dos campos de precipitação derivados : fixou-se na área em estudo uma rede 

fictícia de 50 postos pluviométricos; dessa rede, e com os valores reais obtidos no item 1.1, obteve-

se a amostra inicial (real) de dados de  precipitação; a partir dessa amostra, definiu-se 4 

configurações reduzidas, com 30, 25 , 20 e 10 postos. A partir da amostra inicial de 50 postos, 

obteve-se o seu semivariograma empírico; de posse desse semivariograma, e das diferentes 

amostras de altura precipitada, foram gerados, através da krigagem bayesiana, os campos de 

precipitação correspondentes a cada amostra simplificada. Buscou-se, dessa forma, gerar campos de 

precipitação a partir de diferentes níveis de informação conhecida inicialmente, o que permitiria a 

análise da influência da qualidade da amostra inicial nos campos de precipitações, e a influência 

destes nas simulações efetuadas por um modelo do tipo-chuva-vazão. 

2) a partir do modelo numérico de terreno da bacia estudada, obteve-se a distribuição do índice 

topográfico, necessária para a utilização do modelo Topmodel;  

3) de posse da distribuição do índice topográfico na bacia e de uma série de dados horários de 

precipitação, e utilizando um conjunto de parâmetros do modelo Topmodel definido a priori, gerou-

se uma série sintética de vazões, considerada como real; ou seja, a partir dessa séria foram avaliadas 

as séries geradas pela metodologia Glue;  

4)avaliar, de acordo com a metodologia Glue, a incerteza total associada às simulações do modelo 

para cada um dos campos de precipitação derivados através da krigagem bayesiana. 

Utilizou-se, como área de estudo, uma sub-bacia do rio Iguaçu (Figura 1), que abrange os 

municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. A 

escolha dessa sub-bacia justifica-se pelo histórico de trabalhos (PNUD – BRA/93/22) e teses 

(Abreu, 2000; Ribeiro, 2001; Santos, 2002) desenvolvidos tendo essa região como objeto de estudo. 

E, naturalmente por sua importância para o estudo e gestão da bacia contribuinte à Baía de 

Guanabara, objeto do Plano de Despoluição da Baía de Guanabara - PDBG (Potsch e Rotunno 

Filho, 1998). Os dados utilizados (área, curva área-distância) foram obtidos no relatório de estudos 

hidrológicos gerado no âmbito do projeto Iguaçu (PNUD – BRA/93/22). Uma excelente descrição 

sobre a bacia dos rios Iguaçu e Sarapuí pode ser encontrada em Abreu (2000). Essa sub-bacia foi 

envolvida por um retângulo de 21,45 km x 20,225 km; o modelo numérico de terreno foi obtido 

com uma resolução de 25 m.  
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Figura 1 - Bacia dos rios Iguaçu e Sarapuí  (Fonte : PNUD – BRA/93/22) 

 

Análise preliminar mostrou que, com um número de classes superior a 50, pouca informação 

era agregada à função de distribuição do índice topográfico; a partir desse fato, decidiu-se fixar o 

número de classes de precipitação em 50. A Figura 2 mostra a função de distribuição do índice 

topográfico obtida para a sub-bacia em estudo, com 50 intervalos de discretização. 

 
Figura 2 – Distribuição do índice topográfico na sub-bacia considerada 

 

Para a geração do campo de precipitação real, admitiu-se que a precipitação pudesse ser 

representada por uma função de correlação espacial gaussiana (Muñoz Muñiz, 1991); os parâmetros 

utilizados são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Parâmetros utilizados pelo método das faixas rotativas 

Alcance 3 km 

Média 1 mm 

Variância 10mm2 

Número de faixas 16 

Resolução do mapa 25 m 

 

Para o cálculo do semivariograma empírico do campo de precipitação real, foram utilizados 

os dados obtidos a partir da amostragem de 50 valores, correspondentes à rede ideal definida 

anteriormente. A função gaussiana ajustada, destacada na Figura 3, apresentou patamar de 9 mm2, 

alcance de 4000m e efeito pepita nulo. 

 

 
Figura 3 –  Semivariograma empírico obtido para a rede de 50 postos 

 

Para a geração de campos derivados, definiu-se inicialmente uma rede pluviométrica ideal de 

50 postos; a partir dessa configuração, foram obtidas redes de menor densidade através da 

amostragem de postos da rede ideal. Foram definidas, em seguida, redes derivadas com 30, 25, 20 e 

10 postos; a altura média obtida para cada um destes é mostrada na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Altura média precipitada 

Campo de 

precipitação 

Altura média 

( x 10 mm) 

Real 8,248 

50 9,369 

30 8,067 

25 9,280 

20 9,588 

10 10,800 

médio 11,190 

 

Para a geração da série sintética real pelo Topmodel, utilizou-se o conjunto de parâmetros  

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Relação dos parâmetros adotados em cada conjunto 

Parâmetros No.1 

m (m) 0,23 

lnT0 4,0 

TD (h/m) 1,0 

RHV (m/h) 3600 

CHV (m/h) 3600 

SRmax (m) 0,20 

 

Os intervalos definidos para a variação dos parâmetros na metodologia Glue são apresentados 

na Tabela 4. Devido a pouca sensibilidade do modelo à sua variação, os parâmetros CHV e RHV 

foram considerados constantes neste estudo. 

Admitindo-se que os parâmetros distribuíam-se uniformemente nesses intervalos, gerou-se 

1.000 conjuntos de parâmetros; o desempenho de cada um destes foi avaliado através da eficiência 

de Nash-Sutcliffe (Beven e Binley, 1992), adotando-se como critério de avaliação que as séries 

simuladas apresentam um valor de eficiência superior a 0,8 . 
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Tabela 4 – Intervalos de variação dos parâmetros. 

Parâmetro Limite inferior Limite superior 

m (m) 0,01 0,5 

lnT0 1 5 

TD (h/m) 1 15 

CHV (m/h) 3600 3600 

RHV (m/h) 3600 3600 

SRmax (m) 0,01 0,20 

 

Utilizou-se um intervalo correspondente a 60% da série real, com extensão de 4 meses, para a 

avaliação dos conjuntos de parâmetros amostrados, e o restante da série para a validação do modelo. 

De posse dos conjuntos aceitos, construiu-se a distribuição de probabilidades da vazão simulada ao 

longo do tempo; as Figuras 4a a 4d mostram os intervalos correspondentes aos quantis de 5 e 95%, 

para um período selecionado, obtidos a partir dos diferentes campos de precipitação considerados.  

 
(a) Campo 50 

 
(b) Campo 30 
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(c) Campo 20 

 
(d) Campo médio 

Figuras 4 – Intervalos [Q5%,Q95%] obtidos para os diferentes campos de 

precipitação – período [2400,3200] 

 

 Digno de nota nas Figuras 4a a 4d, é o fato de que, para todos os campos considerados, com 

exceção do campo 30, apesar de haver pouca dispersão das vazões calculadas entre os quantis de 5 e 

95%, houve uma séria superestimação das vazões. Em outros períodos, uma maior dispersão foi 

observada entre esses quantis, mas a série de vazões real estava contida no intervalo delimitado por 

esses quantis. 

 Outro resultado importante do processo de seleção de conjuntos aceitáveis diz respeito à 

dispersão dos parâmetros aceitos no espaço viável definido inicialmente. Uma maior dispersão 

significa que o modelo apresenta menor sensibilidade aos parâmetros; parâmetros pertencentes a 

diferentes regiões do espaço viável são igualmente capazes de possibilitar simulações aceitáveis. 

Claro que, como ressaltado por Freer et al. (1996), essa análise deve considerar os conjuntos de 

parâmetros, e não parâmetros isolados. As Figuras 5a e 5b mostram a distribuição dos parâmetros 

aceitos nos espaços viáveis respectivos . 
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(a) Parâmetro m 

 
(b) Parâmetro TD 

Figuras 5 – Distribuição dos parâmetros aceitos : m e TD 

 

 Nota-se, na Figura 5a, que, à medida que o campo de precipitação se aproxima do campo 

médio, há um acentuado desvio em direção a um outro valor ótimo do  parâmetro m. A Figura 5b 

demonstra a pouca sensibilidade do modelo ao parâmetro TD. Esse resultado mostra ainda como a 

variação nos dados de entrada pode influenciar o processo de calibração do modelo. Os resultados 

obtidos mostram que um menor número de conjuntos foi aceito à medida que se avançou na direção 

do campo de precipitação médio, efeito este traduzido na obtenção de intervalos de vazão menos 

precisos. 

A mesma informação pode ser observada nas distribuições acumuladas de probabilidade 

desses parâmetros (Figuras 6a e 6b). Além de mostrar de outra forma a sensibilidade do modelo aos 

parâmetros, permite que, através  da comparação entre a distribuição uniforme admitida 

inicialmente e a verificada, seja avaliada a validade da hipótese inicial de que parâmetros possuem 

distribuição uniforme nos intervalos definidos a priori. A Figura 6a indica claramente que a 
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distribuição do parâmetro m no intervalo viável definido a priori se afasta consideravelmente da 

distribuição uniforme, admitida inicialmente.  

 

 
(a) Parâmetro m 

 
(b) Parâmetro TD 

Figuras 6 – Distribuição acumulada para os parâmetros aceitos para os diferentes campos de 

precipitação considerados 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados por esse trabalho, que permitem uma análise qualitativa da 

importância da representação adequada da precipitação nos modelos hidrológicos, consolidaram a 

idéia intuitiva de que a incerteza das simulações apresenta significativo aumento devido à redução 

da informação utilizada inicialmente para a derivação de campos de precipitação. A forma 

simplificada como a precipitação foi considerada neste trabalho deverá ser revista em estudos 

futuros, por exemplo, através da consideração da evolução temporal da precipitação e da ocorrência 

de chuvas localizadas sobre a bacia. Além disso, a hipótese fundamental do modelo Topmodel de 
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que a recarga do reservatório subterrâneo é constante para toda a bacia deve ser relaxada, para que o 

efeito da variabilidade da precipitação possa ser avaliado corretamente. 

A análise da sensibilidade do modelo realizada a partir dos resultados obtidos pela 

metodologia Glue mostrou que, através da análise da dispersão dos parâmetros aceitos no espaço 

viável definido a priori, que o modelo apresentou grande sensibilidade ao parâmetro m. O 

parâmetro m apresentou uma distribuição muito diferente da distribuição uniforme admitida 

inicialmente. O resultado mais interessante foi a alteração da distribuição dos parâmetros aceitos à 

medida que diferentes campos de precipitação foram utilizados, efeito particularmente marcante 

para o parâmetro m. O significativo deslocamento do conjunto de parâmetros aceitos verificado 

sugere que, ao se utilizar técnicas convencionais de calibração, usando como função objetivo a 

eficiência de Nash e Sutcliffe, diferentes conjuntos ótimos seriam encontrados para os diferentes 

campos de precipitação considerados. 

Um rigor maior deverá ser buscado em aplicações futuras dessa metodologia, principalmente 

se a análise da incerteza da resposta de um modelo hidrológico for incorporada como uma etapa 

fundamental da modelagem, como a calibração e a validação. Só através de sua quantificação será 

possível avaliar o seu impacto no risco total de projeto de controle de inundações, por exemplo, ou 

na confiabilidade de um sistema de reservatórios. A importância desses problemas justifica que 

sejam investigadas formas rigorosas de (1) identificar e quantificar as fontes mais relevantes de 

incerteza, (2) em função da incerteza total, expressar uma série calculada como uma função de 

probabilidade, ou de um intervalo de confiança, e, finalmente, (3) a partir da identificação e 

quantificação das principais fontes de incerteza, melhorar a representação do sistema físico no 

modelo hidrológico. 
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