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RESUMO – Neste estudo, é realizada a calibração do modelo conceitual de chuva-vazão 

UFGModel1.1 e são avaliadas as incertezas nas previsões de vazões associadas às estimativas dos 

conjuntos de parâmetros por meio do método Differential Evolution Adaptive Metropolis (DREAM). 

A bacia hidrográfica do Córrego Botafogo, localizada no município de Goiânia, Brasil, foi 

selecionada como experimental para o desenvolvimento do estudo, em que se adotou para esta bacia 

um grau de discretização espacial menos distribuído (quatro planos e dois canais). Os resultados 

demonstraram que os vários conjuntos de parâmetros encontrados foram considerados ótimos, 

possibilitando alta eficiência de modelagem, com incertezas preditivas relativamente baixas para 

parte dos eventos simulados com o DREAM do que com o GLUE.  

 

ABSTRACT– In this study, the calibration of the rain-flow conceptual model UFGModel1.1 is 

carried out, and the uncertainties in the predictions of flow rates associated with the parameter set 

estimates are evaluated by the Differential Evolution Adaptive Metropolis (DREAM). The water 

catchment area of the Botafogo Stream, located in the city of Goiânia, Brazil, was selected as 

experimental for the development of the study, in which a less distributed spatial discretisation degree 

(four planes and two channels) was adopted for this basin. The results showed that the various 

parameter sets were considered optimal, allowing high modeling efficiency, with relatively low 

predictive uncertainties for some of the events simulated with DREAM than with GLUE. 
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1 INTRODUÇÃO 

A previsão de eventos hidrológicos é de suma importância para elaborar projetos de engenharia 

confiáveis, principalmente em relação a eventos extremos. Nesse sentido, mesmo que os eventos 

extremos sejam processos naturais climáticos e dos cursos de água, tem-se observado que o 

crescimento urbano rápido e desordenado tem relacionado esses eventos a tragédias em ambientes 

urbanos.  

Dessa forma, muitos modelos hidrológicos tem sido desenvolvidos e aprimorados nas últimas 

duas décadas com focos em compreender as dinâmicas hidráulico-hidrológicas e quantificar a 

confiabilidade da previsão hidrológica pela estimativa de incerteza, para que então as melhores 

decisões possam ser tomadas para diferentes ambientes e suas particularidades (Di Baldassarre e 

Montanari, 2009; Kuczera et al., 2006; Liu et al., 2017; Vrugt et al., 2008). 

Assim, existem especificidades que são inerentes aos processos de modelagem, em que a 

quantificação do erro na aplicação de modelos hidrológicos tem sido frequentemente discutida no 

campo científico e, como a incerteza produzida durante a modelagem pode não ser evitada, apenas 

reduzida, tem sido portanto, mais frequentemente estudada (Liu et al., 2017). Dessa maneira, 

conhecer sobre as incertezas produzidas durante a modelagem tem sido de grande interesse dos 

modeladores hidrológicos, principalmente por aqueles que empregam métodos estatísticos capazes 

de estimar a incerteza (Smith et al., 2015). 

Isso porque, num contexto mais recente, uma modelagem dada não estruturada, em ampla 

expansão, é facilitada ou possível por meio de uma abordagem bayesiana. A inferência bayesiana já 

provou ser uma ferramenta importante para estimar parâmetros e incerteza na modelagem como 

mostrado por Li et al. (2013). Portanto, a estatística bayesiana é aplicada em diversos campos de 

estudo com o objetivo de ajustar problemas multimodais e complexos de calibração e otimização. 

Para tanto, o Differential Evolution Adaptive Metropolis – DREAM (Vrugt et al., 2009; Vrugt 

et al., 2008) mostrou resultados consideráveis em suas aplicações quando comparado a outros 

algoritmos, como o Generalized Likelihood Uncertainty Estimation - GLUE de Beven e Benley 

(1992), por exemplo, ainda amplamente utilizado devido à sua facilidade de implementação, mas que 

tende a tornar as inferências estatísticas mais fracas para resumir os parâmetros devido a sua 

informalidade bayesiana. Assim, o DREAM apresenta uma abordagem mais moderna e tem sido 

amplamente aceito por apresentar resultados mais confiáveis, pois trabalha por meio de uma escala 

complexa de amostragem, isto é, de elevada dimensionalidade, conservando a consistência do 
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comportamento do sistema natural o mais realista possível, induzindo, consequentemente, a 

minimização de erros epistêmicos (Vrugt, 2016). 

Embora o DREAM pareça ser uma opção melhor para ser aplicada na resolução de problemas 

do que o GLUE, por exemplo, sua complexidade é igualmente maior. Assim, é interessante a 

aplicação de ambos as algoritmos para comparação dos resultados encontrados para diferentes 

problemas. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da bacia 

A bacia hidrográfica do córrego do botafogo encontra-se localizada no município de Goiânia, 

no Estado de Goiás, apresenta área total de 30,88 km2 e extensão do córrego principal de 11,3 km até 

o exutório no Ribeirão Anicuns – Latitude de 8159099,01 e Longitude de 685079, conforme Figura 

1. A maior parte da bacia encontra-se em estado antropizado, com presença de edificações urbanas, 

comerciais e industriais, bem como ruas e avenidas pavimentadas e trechos do córrego canalizados. 

Dessa forma, a área impermeável da bacia representa cerca de 92,6% sobejando poucas áreas com 

cobertura vegetal, em torno 7,4%, composta basicamente por parques e remanescentes de mata ciliar. 

 

Figura 1 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do Córrego Botafogo: (a) discretização espacial dos planos com 

estações pluviométricas e fluviométrica e (b) representação esquemática da discretização das áreas de estudo do modelo 

menos distribuído. 
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2.2 Aquisição dos dados físicos 

Para delimitação da bacia do Córrego Botafogo e sua divisão em planos, além da obtenção das 

características físicas de cada plano (Tabela 1), utilizou-se um Modelo Digital de Elevação (MDE)  

produto dos dados do Light Detection and Ranging (LiDAR) de Goiânia, com resolução espacial de 

1 metro, tratada no software de geoprocessamento ArcGis 9.3.  

As características físicas dos canais (Tabela 1), foram extraídas por meio de levantamento 

planialtimétrico, pela utilização do equipamento GPS RTK Trimble R6 e por ortofotos digitais. 

Desta forma, a bacia do Córrego Botafogo foi subdividida em quatro planos e dois canais, 

denominada aqui como desratização menos distribuída (Figura 1).  

 

Tabela 1- Características físicas dos planos e canais. 

Planos 
Área  

(km²) 

Declividade 

(m/m) 

AP       

(km²) 

AI       

(km²) 

Comprimento 

médio (m) 
Canais 

P1 6,42 0,0476 0,92 5,50 1529,84  1 2 

P2 2,73 0,0454 0,21 2,51 1182,98 
Comprimento 

(m) 
592 200 

P3 0,65 0,0536 0,04 0,60 733,99 
Inclinação 

(m/m) 
0,014 0,011 

P4 2,53 0,0494 0,26 2,27 1109,70 
Largura  

(m) 
12 12 

 

2.3 Modelagem hidrológica 

A previsão do balanço hídrico e a obtenção do hidrograma do escoamento superficial, bem 

como a vazão máxima em qualquer posição do plano e do um canal, foram possíveis com o 

desenvolvimento do modelo denominado UFGModel 1.1, proposto por Pereira (2015), uma 

modificação do UFGModel 1.0 proposto por Seibt (2013). De acordo com Pereira (2015), este modelo 

possui quatro parâmetros, o Coeficiente de rugosidade Manning para os planos, Coeficiente de 

rugosidade de Manning para os canais, Perda inicial (Ia) e Curva número (CN), e leva em 

consideração os processos de precipitação, infiltração da água no solo, o armazenamento em 

depressões superficiais e o escoamento superficial, tanto para os planos quanto para os canais. Para 

fins de análise, não foram considerados no modelo os processos de evapotranspiração e interceptação 

pela vegetação, devido às perdas serem “insignificantes” e a bacia ser pequena. 
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O UFGModel1.1 considera como dados de entrada a precipitação média para as áreas dos 

planos, obtidas pelo Método Mutiquadrico de Barbalho (2011) e Shaw e Lynn (1972), e como dados 

de saída, as vazões, estimadas para os planos e canais. Nesse estudo, foram adotadas as faixas de 

incerteza de 0,01 a 0,02 s.m-1/3 para o Manning do plano, de 1,0 a 30,0 mm para Ia, de 20,0 a 100,0 

para o CN e de 0,01 a 0,2 s.m-1/3 para o Manning do canal. 

O algoritmo DREAM foi utilizado para a calibração e análise de incertezas para previsão das 

vazões do modelo nos cinco planos e dois canais da bacia do Córrego Botafogo, no qual empregou o 

esquema de Cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC) para amostragem dos parâmetros, baseando-

se na estimativa dos intervalos de confiança de uma variável dependente a partir das variáveis 

independentes (Vergara et al., 2014).  

Para análise dos resultados do modelo e do algoritmo DREAM, foram utilizados oito eventos, 

sendo quatro para calibração e quatro para validação (Tabela 2). Os dados pluviométricos e 

fluviométricos utilizados são produtos do monitoramento da rede hidrométrica da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), em que foram considerados os dados entre os anos de 2013 e 2014. 

 

Tabela 2 - Caracterização dos eventos selecionados em intensidades, volumes e vazões. 

Evento/Data 
Classificação do 

evento 

Int. (máx.) 

mm/min. 

Int. 

(méd.) 

mm/min. 

Vol. 

Total 

mm 

Vazão 

(máx.) 

m³/s 

Vazão 

(méd.) 

m³/s 

1 (12/12/2013) Forte (F) 1,80 0,57 52,98 70,59 20,76 

2 (06/03/2014) Médio (M) 0,92 0,38 27,53 31,80 13,40 

3 (15/04/2014) Médio à forte (MF) 1,07 0,41 33,02 44,93 20,92 

4 (06/12/2013) Fraco (f) 0,78 0,27 13,34 20,56 8,73 

5 (12/11/2013) Forte (F) 1,93 0,51 50,57 65,17 23,83 

6 (24/01/2014) Forte (F) 1,73 0,46 54,14 64,20 28,34 

7 (24/03/2014) Médio à forte (MF)  1,26 0,42 29,49 53,61 17,84 

8 (18/12/2013) Médio à fraco (Mf) 1,04 0,32 16,90 31,88 12,46 

 

A Função Objetivo (FO) considerada dentro do DREAM é a Soma dos Quadrados dos Erros 

(SQE), a saber Equação 1, utilizada para a avaliação do desempenho do modelo, resultando em cinco 

mil amostras nas N=10 CMCM para análise, considerando uma discretização temporal de 1 minuto 

para chuva e 30 segundos para propagação de cheia nos canais e planos. O método foi aplicado 

conforme Pereira (2015), em que se monitorou a convergência das cadeias individuais pelo R-

estatístics de Gelman e Rubin (1992), que considera que os últimos de 20% das amostras de cada 

cadeia individual são utilizados para calcular e sintetizar as densidades marginais, mas que não são 

discutidas nesse estudo. 
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𝐸(𝜃) = √∑ (𝜎(𝑡)−�̂�(𝑡|𝜃))2𝑁
𝑡=1

𝑁
  (1) 

Em que 𝐸(𝜃) representa o erro quadrático para o conjunto de parâmetros 𝜃, 𝑁 é o número de 

intervalos de tempo (número de previsões avaliadas), 𝜎(𝑡) é a variável observada no passo de tempo 

t e �̂�(𝑡|𝜃) é a variável calculada para o instante t, usando o conjunto de parâmetros posterior 𝜃. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi examinada a incerteza preditiva do modelo UFGModel1.1 para os eventos 1, 2, 3 e 4, com 

o algoritmo DREAM que, ao mesmo tempo em que realiza a calibração, também realiza a análise de 

incerteza. 

Na Figura 2 são apresentados os histogramas da densidade marginal dos parâmetros do modelo 

hidrológico selecionados utilizando quatro eventos de chuva com dados de vazões observadas, em 

que pode-se observar que são apresentadas distribuições de parâmetros que são bastante estreitas. 

 A mediana da previsão  dos  valores  de  Manning  do  plano,  CN,  Ia  e  Manning  do  canal, 

respectivamente,  para  cada  evento  selecionado  na  calibração  foram: Ev.1 (0,045; 85; 5,5; 0,005), 

Ev.2 (0,013; 90; 5,2; 0,19), Ev.3 (0,013; 80; 5,2; 0,18), Ev.4 (0,012; 99; 11,0; 0,22). 

 

Figura 2 - Histogramas dos parâmetros da calibração do modelo UFGModel1 inferidas utilizando a função SQE 

para os Eventos: 1 (a), 2 (b), 3 (c) e 4 (d). 

 

Com base nesses resultados, verifica-se que de maneira geral, cada evento individualmente 

apresentou bom ajuste, embora o Manning do plano tenha variado bastante para o evento 1. Isso 

ocorre devido a forma como o modelo representa a bacia, por um plano, sendo que esta fisicamente 

seria composta por planos e condutos da rede de drenagem. Para o Evento 1, mais extremo, ocorre 

provavelmente um maior escoamento pela superfície, uma vez que o sistema de drenagem, como é 

comum no Brasil, é incapaz de absorver toda a água gerada no escoamento, fazendo com que esta 

ocorra na maior parte do tempo pelas diferentes superfícies da bacia, o que acarreta em um Manning 

do plano relativamente maior, em torno de 0.04 (Pereira et al., 2015). 
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Os valores de CN e Ia, ficaram em torno de 85 e 5,3 para os eventos 1, 2 e 3, porém se mostraram 

altos para o evento 4, iguais a 99 e 0,22. Dessa forma, de maneira geral, esses resultados indicam que 

o modelo de infiltração atendeu satisfatoriamente, pois é coerente com a cobertura vegetal e uso do 

solo da bacia, que para a região em análise, a área impermeável corresponde a cerca de 84% e 

impermeável a 16%. Na literatura, segundo Collischonn e Dornelles (2015), para estas condições 

tem-se um CN médio em torno de 86,5. Já para o evento 4, que mesmo classificado como fraco, os 

valores de CN e Ia foram altos e podem ser justificados devido a ocorrência de eventos anteriores de 

chuva, o que deixaria o solo muito úmido, favorecendo assim o escoamento, já que Ia é dependente 

dos valores de CN. 

O Manning do canal foi o que apresentou maior variação nos resultados, indicando que o 

modelo é menos sensível a este parâmetro, pois não ocorre tanta alteração na função de 

verossimilhança a quando se altera o seu valor. Isto pode ser explicado fisicamente porque o trecho 

de canal desta bacia é relativamente pequeno, tendo pouca influência no formato do hidrograma. 

Esses resultados quando comparados com os encontrados por Pereira et al. (2015) para o mesmo 

evento e bacia, mostram que o DREAM apresenta melhores ajustes, o que pode ser confinado nos 

hidrogramas da validação para eventos fracos simulados com conjuntos de parâmetros de eventos 

fracos (Figura 3 letra p). 

Verifica-se que de maneira geral, o DREAM tendeu a superestimar os vazões preditivas totais 

na validação em relação ao observado. No entanto, mostrou intervalos de confiança bastante estreitos 

e melhores ajustes em relação ao tempo do escoamento quando comparado com as simulações com 

o GLUE para a mesma bacia e eventos em Pereira et al. (2015), evidenciando que melhores ajustes 

são encontrados com o DREAM. 

Em relação a análise de incerteza, foram gerados intervalos de confiança, traduzidos em faixas 

de incertezas dos hidrogramas, conforme Figura 3. A região em preto constitui a incerteza de 

simulação de 95% do UFGModel1.1 devido à incerteza do parâmetro, enquanto a região cinza indica 

a incerteza total da simulação (parâmetro + erro). Os valores de vazão observada são indicados pelos 

círculos vermelhos. 

A incerteza preditiva real das simulações foram altas para a maioria dos eventos validados, 

ficando em torno de uma valor médio de 54 m³/s, Figura 3 (a, e, f, g, h, j, k, l e p), em que as menores 

incertezas foram de 30, 11, 23, 3 e 1 m³/s, conforme Figura 3 (a, e, j, k e p). Esses valores comparados 

com os encontradas com o GLUE por Pereira et al. (2015), significam incertezas menores em termos 
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de porcentagem de 220, 309, 143, 400 e 1000, respectivamente, considerando as diferenças entre os 

picos observados e as incertezas máximas. 

 

Figura 3 – Hidrogramas das vazões simuladas para os Eventos 5, 6, 7 e 8, com os conjuntos de parâmetros dos Eventos 

1, 2, 3 e 4, respectivamente, encontrados na calibração com o DREAM e intervalos de incerteza preditiva. 

4 CONCLUSÕES 

 

Os parâmetro encontrados utilizando o DREAM foram melhores qualitativamente e 

quantitativamente do que os encontrado com o GLUE por Pereira et al. (2015). Isso indica que 

melhores ajustes são feitos com este algoritmo, pois as incertezas tendem a ser menores. 

Foi possível observar que o sistema de drenagem da bacia do Córrego Botafogo possui 

deficiência, necessitando revisão do seu dimensionamento, já a rede não acompanhou o crescimento 

da cidade nos últimos anos devido ao baixo investimento nesses tipos de estruturas. Assim, o modelo 
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consegue evidenciar isso, pois ocorre amento significativo do Manning do plano até mesmo para 

eventos fracos quando o solo está saturado.  

Ao comparar os resultados obtidos nesse estudo com os de Pereira et al. (2015), percebe-se que 

o Manning do canal teve comportamento semelhante, pois não afetou significativamente a resposta 

do modelo, uma vez que o tempo de escoamento no canal é significativamente inferior ao tempo de 

escoamento no plano. 

Para esse nível de discretização menos distribuído, os resultados foram considerados 

satisfatórios, já que é um objetivo a simplificação do processo de modelagem como um todo. No 

entanto, pode conclui-se que a avaliação com um maior grau de discretização da bacia para  

simulações com o UFGModel1.1 é indicada, pois poderia evidenciar incertezas preditivas menores, 

o que seria interessante caso fossem realizados estudos para concepção de obras relacionados a gestão 

e manejo de águas pluviais na bacia. 
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