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Resumo – A modelagem hidrodinâmica em lagos tem sido extensamente utilizada para dar 

uma primeira estimativa do comportamento físico desses ambientes que influencia a qualidade da 

água e a dinâmica dos organismos vivos presentes. Dessa maneira, fez-se uso do modelo General 

Lake Model (GLM), o qual é hidrodinâmico, unidimensional na vertical e de recente 

desenvolvimento. Procedeu-se análise de sensibilidade, para constatar quais parâmetros eram mais 

sensíveis ao ambiente de estudo e uma otimização da calibração por meio de algoritmo criado no 

software R. A área de estudo foi o lago Paranoá, localizado em Brasília-DF e o período de 

simulação foi de 762 dias, entre março de 2007 a março de 2009. Três parâmetros demonstraram 

maior sensibilidade, sendo dois deles ligados a termodinâmica e um às propriedades do Lago. Os 

resultados foram satisfatórios e evidenciaram o comportamento do perfil de temperatura ao longo 

da coluna d’água e em quatro profundidades monitoradas pela Companhia de Saneamento do 

Distrito Federal (CAESB). Foi encontrado um RMSE de 1.47ºC para as temperaturas na coluna 

d’água e um coeficiente de correlação em torno de 50%. Para as quatro profundidades avaliadas, os 

erros não passaram de 2ºC e diminuíram com o aumento da profundidade. 
 

Palavras-Chave – Modelo hidrodinâmico; General Lake Model; Lago Paranoá 
 

 

SENSITIVITY ANALYSIS AND GLOBAL OPTIMIZATION OF THE GLM 

MODEL APPLIED TO THE PARANOÁ LAKE, BRASILIA – DF 
 

Abstract – The hydrodynamic modeling in the lakes have been extensively used as the first 

estimates of these environments physical behavior that affect water quality and the living organisms 

dynamics. Thus, it was used the General Lake Model (GLM), a hydrodynamic, one-dimensional 

vertically and recently developed. The sensitivity analysis was done in order to find out which 

parameters were more susceptible to the study environment and a calibration optimization using a R 

algorithm. The study area was the Paranoá lake, located in Brasília-DF and the simulation period 

had 762 days, between march 2007 and march 2009. Three parameters have shown to be more 

susceptible, two of them related to the thermodynamics and the other to the lake properties. The 

results were satisfactory and show the behavior of the temperature profile along the water column in 

the four depths monitored by the Sanitation Company of Distrito Federal (CAESB). The RMSE in 

the temperature along the water column was 1.47 ºC and the correlation coefficient around 50%. 

The errors in the four depths assessed were lower than 2% and decreased with the depth increase. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Lagos e reservatórios garantem o uso múltiplo das águas de acordo com as necessidades da 

população, sejam essas de usos consuntivos ou não. Tucci (2005) afirma que o gerenciamento 

desses corpos d’água é, por característica, um campo de ação multidisciplinar, onde existe um 

grande número de alternativas no planejamento, considerando seus usos, disponibilidades e 

preservação. 

De acordo com Pires (2004), os modelos são componentes essenciais dos sistemas de 

suporte à decisão. Dessa maneira, a modelagem tem se firmado como ferramenta para compreensão 

dos fenômenos, processos físicos que produzem alteração de estado no sistema, que atuam sobre 

determinados sistemas e como esses reagem e se comportam.  

O lago Paranoá, localizado em Brasília, Distrito Federal - DF, foi construído em 1959 e teve 

como objetivo melhorar o clima da cidade e também promover o paisagismo e a recreação, além de 

permitir a geração de energia elétrica, de acordo com CAESB (2005). O Lago hoje é de extrema 

importância para a região e está com vistas a se tornar manancial para abastecimento. 

O presente estudo foi desenvolvido no lago Paranoá e como metodologia fez-se uso do 

modelo hidrodinâmico unidimensional General Lake Model (GLM) para representação dos 

processos físicos que atuam no ambiente. Segundo Yao et al.(2014), o modelo está sob contínuos 

testes, verificação e desenvolvimento. Por esta razão e pelo seu recente desenvolvimento, existem 

poucos trabalhos publicados utilizando essa ferramenta. Os resultados apresentados se referem à 

análise de sensibilidade e à otimização da calibração do modelo para os anos de 2007 e 2009. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Área de estudo 

 

O lago Paranoá é um reservatório localizado em Brasília, Distrito Federal, Brasil, com área 

superficial de 37,50 km² e volume total de 498𝑥106m³ à cota 1000 metros. 

A bacia do Lago está integralmente localizada no território do Distrito Federal. Isso 

possibilita uma gestão facilitada sobre os mananciais que o abastecem. Conforme Pires (2004), a 

bacia possui uma área total de 1.034,07 km² e é formada pelas unidades hidrográficas: córrego 

Bananal, Riacho Fundo, ribeirão do Gama, ribeirão do Torto e lago Paranoá.  

Para um maior detalhe das características hidrológicas, o lago pode ser dividido em cinco 

braços, os quais encerram em seus limites cinco estações de monitoramento de qualidade da água, 

denominadas, respectivamente, A, B, C, D e E, como mostrado na Figura 01. 
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Figura 01: Divisão em segmentos do Lago Paranoá e respectivos tributários (Google Earth, 2015). 

 

2.2 Base de dados para o desenvolvimento do estudo 

 

Os dados de temperatura e vazão utilizados nesse estudo foram oriundos do programa de 

monitoramento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB realizado de 

1976 até 2010. O monitoramento da qualidade de água é realizado com frequência mensal e as 

medidas de vazão nos tributários e na barragem com frequência diária.  

Os dados hidrometeorológicos foram obtidos junto ao INMET e INPE para a Estação 

Brasília. Os dados do INMET corresponderam as variáveis de precipitação e ondas curtas com 

medidas horárias de maio/2000 a dezembro/2011 e temperatura do ar e velocidade do vento com 

medidas diárias de agosto/1961 a dezembro/2011. Já o INPE por meio da rede SONDA (Sistema de 

Organização Nacional de Dados Ambientais) disponibiliza o acesso aos dados na rede. Dessa 

forma, foram coletados os dados de ondas longas, ondas curtas, temperatura do ar, umidade relativa, 

velocidade do vento e precipitação com medições minuto a minuto disponíveis de junho/2004 a 

novembro/2014. 

Os dados de batimetria relativos à cota, área e volume do Lago foram provenientes do 

Relatório de Levantamentos Batimétricos e Sedimentométricos do Lago Paranoá de CAESB (2003) 

e arquivos em formato AutoCAD® disponibilizados. 
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2.3 Modelo GLM e versão em R 

 

Pela descrição de Hipsey et. al. (2014), General Lake Model (GLM) é um modelo 

hidrodinâmico unidimensional que calcula perfis verticais de temperatura, salinidade e densidade 

pela representação dos efeitos dos fluxos de entrada e saída, mistura, aquecimento e resfriamento da 

superfície. O modelo, originalmente, também inclui o efeito da cobertura de gelo no aquecimento e 

mistura do lago. 

O modelo incorpora uma estrutura de camadas de Lagrange flexível semelhante ao modelo 

DYRESM, o que permite que as camadas possam alterar sua espessura por contração e expansão. 

Essa formulação evita a necessidade de calcular velocidades verticais, diminuindo 

consideravelmente o tempo computacional e minimizando a difusão numérica.  

Com relação aos fluxos superficiais, o modelo representa os fluxos de momento, calor 

sensível e calor latente. A radiação de ondas curtas é capaz de penetrar de acordo com a lei de Beer-

Lambert, e a radiação de ondas longas pode ser especificada como fluxo líquido ou fluxo de 

entrada. Além do fluxo superficial de energia, o modelo explica os fluxos de massa de evaporação, 

chuva e queda de neve. 

Em relação à mistura vertical, tem-se a premissa de que o equilíbrio entre a energia 

disponível e a energia necessária para submeter-se a mistura, fornece uma equação para a taxa de 

aprofundamento da camada de mistura superficial.  

Um ‘pacote’ de base do modelo foi lançado dentro do software R, o qual se chama GLMr e 

possui outras ferramentas chamadas ‘glmtools’ que fazem a interação do GLM com o R. Segundo R 

Core Team (2015), o software R é um sistema de computação estatística e geração de gráficos que 

fornece, entre outras coisas, uma linguagem de programação e interfaces com outras linguagens. As 

‘glmtools’ são funções que retornam algumas informações do modelo, os resultados e ainda, 

métricas que comparam os dados simulados com os observados.  

O GLMr é projetado para manter a versão mais atualizada do modelo e roda em qualquer 

plataforma (Linux, Mac e Windows). Porém, essa versão disponibiliza apenas o executável e as 

funções para o modelo. Assim sendo, deve-se obter a parte o código-fonte, que está disponível na 

rede. Nesse trabalho, foi utilizado o GLMr versão 2.0β disponibilizado por Luke A. Winslow e 

Jordan S. Read em outubro de 2014, o qual ainda está em fase experimental. 

 

2.4. Análise de sensibilidade e otimização da calibração 
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A temperatura da água é a variável de controle selecionada para calibração do GLMr. O 

modelo gera o perfil vertical das variáveis no lago onde a matriz é formada pelo número de 

camadas pré-definidas no eixo x e o tempo dividido em 2 períodos no dia (11:00 e 23:00) no eixo y.  

Procedeu-se então uma otimização da calibração para o período de março de 2007 até março 

de 2009 (762 dias), com foco nos parâmetros relacionados a fluxo superficial e mistura vertical, 

além do parâmetro relacionado à luz. Essa otimização consistiu em criar um script no R para testar 

cada um desses parâmetros individualmente, variando em ± 20% o valor padrão, e, após, gerar uma 

tabela com os valores do erro padrão ou também chamada raiz do erro médio quadrático (root mean 

squared error – RMSE) obtidos para temperatura.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
 ∑ (𝑂𝑛 − 𝑆𝑛)²𝑁

𝑛=1                                              (1) 

Onde, 𝑂𝑛 é o valor observado no n-ésimo dia, 𝑆𝑛 é o valor simulado no n-ésimo dia e N é o número 

de dias de simulação.  

Ao final de todas as iterações, foram analisadas as tabelas geradas e selecionados os 

resultados que apresentaram menor RMSE, bem como a diferença entre o melhor e o pior valor para 

determinar os parâmetros mais influentes. Dessa forma, pode-se dizer que essa metodologia 

também é uma análise de sensibilidade. Os menores valores de RMSE para cada parâmetro 

indicaram a melhor parametrização.  

Após isso, os parâmetros default foram substituídos pela parametrização ótima encontrada e 

então foi realizada a simulação. O RMSE continuou sendo a estatística para analisar o ajuste ao 

longo da coluna d’água por meio da função ‘compare_to_field’, a qual está inserida no R e retorna o 

cálculo desse para o perfil de temperatura no lago. Foram utilizadas outras duas ferramentas 

estatísticas, além do RMSE, para observar a qualidade das simulações, ou seja, avaliar o ajuste dos 

dados simulados com os dados observados nas profundidades: cálculo do coeficiente de Nash-

Sutcliffe (CN) e cálculo do coeficiente de correlação.  

Conforme o modelo gerava os resultados, esses eram coletados para 4 profundidades 

monitoradas: 1, 10, 15 e 20 metros e inseridos em planilha eletrônica para os cálculos estatísticos e 

plotagens dos referidos gráficos para avaliação dos ajustes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram otimizados individualmente os parâmetros relacionados à mistura, termodinâmica e o 

coeficiente de extinção de luz, na busca do ótimo global que seriam os resultados parametrizados ou 

calibrados. Ao total foram testados 10 parâmetros, pois dois ligados a termodinâmica não variam. 
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Markfort et. al. (2010) afirma que o vento e os fluxos de calor são as causas mais 

importantes de circulação e turbulência em lagos pequenos e médios. Eles afetam fortemente a 

qualidade da água e os processos ecológicos e, por esta razão estão sempre incluídos na dinâmica de 

qualidade da água de lagos e nos modelos de ecossistemas. 

Os parâmetros que se mostraram mais sensíveis no lago Paranoá foram: coeficiente 

aerodinâmico de transferência de calor latente (𝐶𝑒), coeficiente aerodinâmico de transferência de 

momento (𝐶𝑑) e coeficiente de atenuação vertical da luz (𝐾𝑤). Dois parâmetros relacionados à 

termodinâmica e um relacionado à propriedades do lago.  

Read et al. (2014) examinaram a sensibilidade da temperatura modelada no GLM à 

transparência da água, tempo de residência e altura da cobertura do vento em 2368 lagos 

temperados. Os autores colocam que a transparência da água controla a taxa de radiação solar no 

comprimento de ondas do visível que é atenuada ao longo da coluna d'água, e dessa maneira, o 

parâmetro 𝐾𝑤 torna-se muito importante. Outro parâmetro que os autores colocam como influente é 

o coeficiente aerodinâmico de transferência de momento (𝐶𝑑), por controlar o fluxo de energia de 

mistura impulsionada pelo vento. E, por fim, os coeficientes de cobertura do vento. 

Após a análise de sensibilidade e de posse dos valores ótimos encontrados para os 

parâmetros, a simulação foi realizada. O modelo gerou como resultado um RMSE de 1.47 ºC para a 

temperatura ao longo da coluna d’água. 

Read et. al. (2014) encontraram valores de RMSE de 2.78 ºC para as temperaturas ao longo 

da coluna d’água, 1.74º C para as temperaturas do eplímnio e 3.33 ºC para as temperaturas do 

hipolímnio. Os autores atribuem pela análise de sensibilidade preliminar que melhorando as 

estimativas da transparência da água podem-se produzir ganhos significativos na qualidade das 

temperaturas simuladas nas profundidades maiores. 

Para o lago Paranoá, foram notados melhores ajustes em maiores profundidades. Liporoni 

(2012) utilizando o modelo bidimensional CE-QUAL-W2 encontrou um RMSE médio de 0.574ºC 

para todas as profundidades analisadas para o lago Paranoá e também encontrou melhores 

resultados nas maiores profundidades. O autor atribui isso à forte influência da radiação solar e do 

vento no ambiente de estudo. A Figura 02 apresenta os perfis térmicos para alguns meses no lago 

Paranoá.  

Pela Figura 02, pode-se observar o bom ajuste alcançado para os primeiros meses de 

simulação, representado por março de 2007 e também para os últimos meses do período 

considerado, representado por janeiro de 2009, cujo modelo simulou o comportamento da 

temperatura com um erro fixo (biás) e fevereiro do mesmo ano. 
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Figura 02: Perfis de temperatura simulada e observada em alguns meses no lago Paranoá. 

 

Tabela 01: Erros e coeficientes da simulação com os parâmetros otimizados para o Lago Paranoá – 

DF 

Estatísticas para os parâmetros calibrados 

Profundidades 1m 10m 15m 20m 

RMSE (ºC) 1.90 1.52 1.07 1.25 

CC 0.45 0.47 0.59 0.46 

CN -0.41 -0.30 0.14 -0.81 

 

O perfil térmico simulado para o mês de fevereiro de 2008 apresentou bom ajuste. Em 

contrapartida, o mês de agosto do referido ano comprova a superestimação das temperaturas 

simuladas com um biás. Já para setembro de 2008, o modelo conseguiu se ajustar bem às 

temperaturas do epilímnio, contudo superestimou as maiores profundidades. Ao se observar a 

Tabela 01, nota-se que os erros não chegaram a 2ºC de diferença, e as correlações ficaram numa 

média de 50% entre dados observados e simulados. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar de ser um modelo ainda em construção e com poucas aplicações em estudos, o GLM 

mostrou-se uma ferramenta satisfatória para análise do perfil térmico do lago Paranoá. Os 

resultados apresentaram erros abaixo de 2ºC de diferença entre temperaturas simuladas e 

observadas e o perfil ao longo da coluna d’água possibilitou a compreensão da variação física do 

Lago durante os dois anos considerados para a calibração (2007-2009). 
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