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RESUMO – Em função das incertezas existentes na modelagem, sejam elas de caráter estocástico 
ou epistemológico, a avaliação do modelo obtido na simulação e seu espectro de incertezas, é etapa 
significativa para o uso dos modelos na tomada de decisão em problemas de gerenciamento de 
recursos hídricos. As idéias propostas no artigo tem o objetivo de organizar as ferramentas 
disponíveis na modelagem hidrológica para obter o melhor modelo possível, avaliar as incertezas  e 
o desempenho alcançado, para possibilitar  a comunicação dos resultados ao tomador de decisão 
com a maior transparência possível. Esse esforço é o que se denomina Confirmação do Modelo, 
As etapas são identificadas e apresentadas no artigo e se constituem em Aprimoramento, Análise e 
Quantificação de Desempenho do modelo. Essas etapas são desenvolvidas usando-se ferramentas já 
utilizadas pelos modeladores sob uma ótica mais ampla e sistematizada. 
 

 

ABSTRACT -- Considering uncertainties in modeling, whether stochastic or epistemological in 
nature, evaluation of model performance and its range of uncertainties are significant for the use in 
management of water resources and decision taking. The ideas proposed in this paper aims to 
organize the tools available in hydrologic modeling in a way to obtain the better model, to assess 
the uncertainties and the performance achieved, to enable the communication of results to decision-
maker with the great transparency. This effort is what is known as Model Confirmation. The steps 
are identified and presented in the article: Improvement, Performance Analysis and Quantification 
of the model. These steps are developed using the tools already used by modelers in a broader 
perspective and systematic way..  
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1 – INTRODUÇÃO 
 

É consenso entre os hidrólogos que os modelos não conseguem representar fielmente a realidade, 

embora possam se aproximar muito dela, especialmente quando se utilizam modelos complexos.   

Isso decorre de incertezas inerentes à modelagem hidrológica, cuja análise tem sido objeto de 

pesquisa de vários cientistas (Beck, 1987; McIntyre, 2004; Beven,1992).  

No universo de incertezas existentes na modelagem estão as de caráter estocástico e as de natureza 

epistemológica. As primeiras são relacionadas à variabilidade própria dos processos naturais, tais 

como, a vazão, tida como um processo aleatório no tempo, e a rugosidade, que é aleatória no 

espaço. As últimas são devidas a insuficiência de conhecimento dos eventos e processos que 

determinam o fenômeno em estudo, e também, às inferências que normalmente se faz àqueles dados 

não disponíveis, mas que são necessários para a modelagem do fenômeno. 

As incertezas epistemológicas são as possíveis de serem reduzidas na modelagem, pois estão 

associadas a elementos como os parâmetros, dados de entrada e à formulação matemática do 

modelo. Entretanto, a análise de incertezas que é realizada atualmente se refere, na maior parte dos 

casos, ao tratamento estatístico dos valores dos parâmetros na modelagem, enquanto que os dados 

de entrada e a estrutura do modelo são assumidos como isentos de erro. 

As limitações na modelagem devem ser enfrentadas com a aplicação de esforços no sentido de 

aprimorar o modelo gerado na simulação e de, sobretudo, verificar a amplitude de incertezas desse 

modelo. A idéia é lançar mão de todas as ferramentas existentes, uma vez que não há uma única 

ferramenta disponível, para obter o melhor modelo  possível a partir da simulação e o seu intervalo 

de confiança.  

Alguns hidrólogos sugerem que o ajuste do modelo seja feito em duas etapas: primeiro os valores 

dos parâmetros do modelo devem ser determinados de forma a reproduzir parte dos dados 

disponíveis para as variáveis dependentes, em seguida, o modelo é rodado e os resultados são 

comparados com a segunda parte dos dados utilizados. Nesse esquema, a primeira etapa é 

conhecida como calibração e a segunda como validação. É comum que um modelo dito validado 

seja, por si só considerado adequado para representar o sistema em estudo. Alguns autores, eg 

Oreskes et al. (1994), entendem que esse segundo procedimento é, meramente, uma parte da 

calibração e de modo algum pode conferir validade ao modelo no senso estrito.  
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Nesse campo, os tradicionais procedimentos de validação e verificação, quando isolados, se 

mostram insuficientes para a confirmação de um modelo. Além disso, existe um claro desgaste 

desses termos, uma vez que o significado epistemológico dos mesmos não corresponde com o que 

de fato os procedimentos representam (Beven, 1993, Konikow, 1992). 

O que está proposto é um posicionamento mais criterioso, especialmente dos modeladores, no que 

diz respeito ao tratamento que se dá ao modelo obtido na simulação. Está envolvida nessa  postura  

a observação, e quando pertinente, a quantificação da adequação do modelo e de seus limites de 

aplicação. Isso se torna mais relevante quando o modelo, passa do plano heurístico para o plano de 

aplicação como subsídio para tomada de decisão. 

2 – INCERTEZAS E EQUIFINALIDADE NA MODELAGEM 

Na modelagem hidrológica duas quantidades merecem destaque: as variáveis, que representam 

aquelas características dos sistemas que podem ser mensuradas e, também, que assumem diferentes 

valores quando medidas em tempos diferentes; e os parâmetros, que são quantidades que 

caracterizam o sistema hidrológico e que permanecem constantes com o tempo (Clarke, 1973). 

Os valores dos parâmetros, uma vez calibrados, são quantidades que permitem definir o modelo que 

representa, aproximadamente, as características de um sistema hídrico específico para diferentes 

condições temporais e espaciais. 

Os programas para modelagem provem, de forma genérica, as equações pertinentes aos processos 

hídricos que se quer modelar e, também, as ferramentas para resolução dessas equações. Entretanto, 

o modelo que representa o sistema que se quer estudar, propriamente dito, só se constitui a partir do 

momento em que os valores dos parâmetros que definem essas equações são especificamente 

determinados. 

Por isso a modelagem de um determinado sistema exige, normalmente, a calibração dos valores dos 

parâmetros para que se obtenha um conjunto de valores que represente da melhor forma possível as 

características do sistema em estudo e, com isso, um modelo. Porém no ajuste entre dados 

simulados e dados observados, temos um dilema: mais de uma construção do modelo pode produzir 

a mesma saída. Os cientistas se referem a isso como nonuniqueness (Oreskes et al ,1994). 

A idéia da não-singularidade (nonuniqueness) da calibração, isto é, que diferentes conjuntos de 

valores dos parâmetros, e não apenas um único conjunto ótimo, podem prover, igualmente, 

simulações aceitáveis para um determinado fenômeno, sustenta a tese da equifinalidade (Beven, 
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1996; Beven, 2005). Essas várias possibilidades de se representar um mesmo sistema na 

modelagem devem ser consideradas pois elas agregam incertezas às predições  e, 

conseqüentemente, sugerem que vários possíveis modelos podem representar uma mesma 

observação da realidade (Aronica e Beven, 1998; Zak e Beven., 1999).  

Um dos principais argumentos utilizados pelos adeptos da tese da eqüifinalidade é que pelo fato de 

existir, em algum grau, erros nas estruturas dos modelos, nas medidas e nas observações em que a 

calibração é baseada, não há razão para esperar que um conjunto particular de valores de parâmetros 

possa se constituir, para uma estrutura de modelo particular, num conjunto verdadeiro (Beven e 

Binley,1992). 

A análise de incertezas paramétrica, que se sustenta em geral em análise estatísticas, se baseia na 

identificação daqueles conjuntos de parâmetros, selecionados por meio de algum indicador (eg, 

valor da função objetivo) como significativos para obtenção de modelo aceitável. Em outras 

palavras, a análise de incertezas possibilita a identificação dos possíveis modelos que podem ser 

aplicados para uma situação real. 

 

3 – CONCEITO E ETAPAS DA CONFIRMAÇÃO DE MODELOS 

A utilização dos mecanismos para redução de incertezas na modelagem, que se voltam em sua 

maioria para o tratamento da incerteza paramétrica, é altamente recomendada para a obtenção de 

melhores resultados e ainda mais necessárias para se avaliar quanto esses resultados são 

aproximados do fenômeno simulado. Isto porque  à tomada de decisão devem ser fornecidas todas 

as informações acerca das limitações da modelagem, para que os atores na gestão de recursos 

hídricos possam ter transparência nos resultados.  

Nesse sentido, a apresentação dos resultados da modelagem deve ocorrer após esgotadas todas as 

possibilidades de aprimoramento do modelo e deve estar acompanhada da avaliação de desempenho 

do modelo e de uma análise de incertezas.  

As ações que visam aprimorar o modelo resultante da simulação, analisar sua adequação para 

representar um fenômeno real e quantificar o desempenho desse modelo para representar as 

observações, constituem as etapas da Confirmação do Modelo (Figura 1). Essa expressão já foi 

anteriormente recomendada por Chapra (1997), embora num sentido mais estrito, motivada pela 

necessidade de substituir os desgastados termos validação e verificação.  
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A confirmação do modelo utiliza ferramentas já existentes de forma sistemática e programada para 

uma melhor aplicação do modelo: a Análise de Sensibilidade, Calibração, Análise de Incerteza e 

Quantificação do Desempenho. O papel desses instrumentos na Confirmação dos modelos será 

discutido a seguir. 

O aprimoramento do modelo pode ser resultar da utilização apropriada das ferramentas de análise 

de sensibilidade e de calibração. A Análise de Sensibilidade pode oferecer apoio na identificação 

daquelas assunções de entrada que influem mais fortemente na definição do modelo e que se 

constituem, portanto, em ponto de partida para uma melhor análise com o objetivo de reduzir os 

erros nos resultados modelados. 

 

Figura 1:  Elementos da Confirmação do modelo 

A calibração, por sua vez, permite a identificação de conjuntos de valores dos parâmetros que 

podem representar o sistema em estudo, por meio do ajuste dos dados simulados aos dados medidos 

em campo. Tanto a análise de sensibilidade quanto a calibração são ferramentas que possibilitam a 

redução dos erros na modelagem e proporcionam, portanto, o aumento do grau de acurácia dos 

resultados.  

 

A quantificação do grau de acurácia (desempenho do modelo) pode ser feita utilizando-se um ou 

mais indicadores, exemplos serão apresentados no item 3.4.  
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A análise de incerteza paramétrica é um procedimento que requer, preliminarmente, o 

desenvolvimento das etapas de calibração e análise de sensibilidade para a determinação do 

intervalo de valores plausíveis para os parâmetros e do intervalo de confiança das respostas do 

modelo, produtos esses que materializam a análise de incerteza.  

A análise de incerteza e a de sensibilidade devem ser realizadas interativamente, com os objetivos 

de corroborar a modelagem, mostrar que os elementos ignorados não são relevantes, como também, 

proporcionar diretrizes para a pesquisa permitindo, por exemplo, identificar quais fatores devem ser 

melhor analisados ou medidos. Essas ferramentas permitem verificar, por exemplo, que o intervalo 

de resultados simulados oferecido pelo modelo é tão largo que não é adequado para ser usado na 

tomada de decisão.  

A seguir  serão comentadas as funções das ferramentas listadas para a Confirmação de Modelos. 

 

3.1 -  Análise de Sensibilidade 

 

A Análise de Sensibilidade estuda as relações entre os fluxos de informações que entram e que 

saem do modelo. Ela tem como principal objetivo investigar como a estrutura da modelagem 

responde a variações nos valores dos parâmetros, permitindo assim identificar os que influem 

significativamente nos resultados, ao tempo em que, torna possível verificar o reflexo das incertezas 

dos valores dos parâmetros nos resultados simulados.  

A priorização dos parâmetros sensíveis durante a calibração, por outro lado, se presta a um melhor 

entendimento do processo em estudo e a uma melhor estimativa dos seus valores  provendo, desse 

modo, a redução das incertezas, isto é, quando não se conhece a sensibilidade dos parâmetros perde-

se tempo com aqueles que não são sensíveis levando-se mais tempo para se conseguir  a 

aproximação dos dados simulados aos dados medidos (Lenhart et al., 2002). 

 

Com o objetivo de analisar e aprimorar o modelo obtido, a análise de sensibilidade pode ser usada 

para (Saltelli et al. , 2006): 

 

a) Determinar se o modelo representa o sistema em estudo 

 

O modelo não representa o sistema em estudo se ele exibe forte dependência nos supostos fatores 

não influentes ou se o intervalo de previsão do modelo não é adequado. Freqüentemente acontece 

de um modelo estar fortemente sintonizado com um parâmetro específico até o ponto de suscitar 
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modificações que resultam em previsões inaceitáveis fornecidas pelo modelo. Quando isso acontece 

é evidente que, na tentativa de otimizar a simulação, ocorreu que alguns valores dos parâmetros 

foram escolhidos erroneamente. Nesse caso a análise de sensibilidade aponta para a necessidade de 

rever o modelo. 

 

b) Verificar quais os fatores que mais contribuem para a variação nos resultados simulados pelo 

modelo e que, por isso, sugerem pesquisa adicional para fortalecer a base de conhecimento;  

 

Em relação a isso a análise de sensibilidade pode auxiliar o modelador a inferir quais estimativas de 

valores dos parâmetros devem ser suficientemente precisas para que o modelo possa proporcionar 

predições acuradas. Nesses casos maiores esforços deverão ser despendidos para melhorar a 

qualidade das informações e/ou formulações tendo-se como propósito reduzir as incertezas no 

modelo. Se a sensibilidade do modelo é congruente com o nosso conhecimento do sistema em 

estudo, a análise de incerteza aponta para a necessidade de incrementar a modelagem por meio da 

priorização daqueles parâmetros mais influentes, com isso o impacto das incertezas nos resultados 

do modelo pode ser minimizado. 

 

c) Determinar os parâmetros (ou partes) do modelo que são pouco influentes e que podem ser 

eliminados do modelo final 

 

Os parâmetros pouco influentes, nesse caso, são os que não afetam as predições do modelo. Os 

modelos não devem ser mais complicados do que o necessário e os fatores e processos que não são 

relevantes devem ser  eliminados.  

 

d) Verificar se e quais grupos de dados interagem entre si 

 

Freqüentemente os fatores têm efeitos combinados que vão além da simples soma dos efeitos de 

cada um. Considerando o exposto anteriormente é possível concluir que a análise de sensibilidade 

identifica, num sentido estrito, onde o conhecimento do fenômeno simulado deve ser incrementado 

no modelo. Num sentido amplo, fornece as diretrizes concernentes ao desenvolvimento de modelo 

que melhor representa o fenômeno em estudo. 
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3.2 Calibração 

 
Uma definição prática de Calibração, adaptada a partir de Viessman e Lewis (2003), descreve o 

termo como o processo de modificação dos valores dos parâmetros, dentro de um aceitável 

intervalo, para obtenção de um modelo que replique condições previamente conhecidas de um 

processo natural que está sendo modelado. 

 

Isso evidencia a função principal da calibração que é o aprimoramento do modelo obtido na 

simulação, pois é a partir da calibração que o conjunto de equações e os algoritmos que compõem o 

algorítmo para simulação podem gerar um modelo que descreve heuristicamente o sistema real e 

imita o comportamento do sistema.  

 

Antes da calibração, o modelo gerado tem como base valores iniciais de parâmetros, geralmente 

fornecidos no próprio programa de modelagem (default) ou obtidos em literatura, ou ainda, 

adotados de acordo com critérios estabelecidos a partir do conhecimento do modelador acerca do 

sistema que está sendo simulado pelo modelo. Este modelo, portanto, pode não ser o mais adequado 

para representar o sistema real. Com a modelagem inversa, valores mais apropriados para os 

parâmetros podem ser obtidos e o modelo inicial, em decorrência do ajuste dos valores dos 

parâmetros, vai ser alterado permitindo que se determine um modelo que melhor represente o 

fenômeno modelado. 

 

A busca do conjunto de valores de parâmetros que melhor ajusta os dados simulados aos dados 

medidos permite avaliar várias combinações de valores de parâmetros. Essa avaliação é 

recomendável uma vez que o conceito de conjunto ótimo de valores de parâmetros na modelagem 

hidrológica é precário (Beven, 2001). A equifinalidade dos parâmetros deve ser considerada e isso 

remete a necessidade de Analise de Incerteza do modelo. 

 

O ajuste do modelo é conseguido por meio de uma função objetivo ou de um conjunto de funções 

objetivo que são submetidas à otimização. Variadas funções objetivo têm sido usadas na calibração 

de modelos, a tabela 1, a seguir, relaciona as que são mais utilizadas. 
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Tabela 1 : Principais funções objetivo utilizadas para calibração 

Descrição Função Objetivo 

Soma dos quadrados 
 dos erros 

( )2

, ,
1

min
n

sim i obs i
i

Q Q
=

⎡ ⎤−⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

Função Inversa 

2

1 , ,

1 1min
n

j obs j sim jQ Q=

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥−⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑
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1
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Q Q
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=
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−⎢ ⎥
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HMLE (Heterocedastic 
Maximum Likelihood 

Estimator) 
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⎡ ⎤
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⎢ ⎥
⎢ ⎥⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦

∑

∏
 

 
( )2 1

,( )i obs iw Q λλ −=  

Nas equações acima  simQ  e obsQ  são os valores calculados e 
observados, respectivamente,  n é o número de dados na série para 

cada evento i ou j (no caso de pares pré-ordenados),  sendo que 
    1< i(ou j)  < n ,  e obsQ  é a média dos dados observados

 

 O principal aspecto do uso de funções objetivo diz respeito ao fato de que cada uma dessas funções 

tem particularidades que determinam diferentes conjuntos de valores de parâmetros.  

 

As funções objetivo baseadas na otimização da Soma dos Quadrados do Erro, por exemplo, tendem 

a enfatizar a minimização dos resíduos localizados nos picos da hidrógrafa. Além disto, essas 

funções, em geral, assumem que os erros medidos são homocedásticos e não são correlacionados, o 

que raramente acontece na prática. 
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A natureza heterocedástica nos erros existentes no modelo, isto é a variância não constante, pode 

ser reduzida nas funções objetivo utilizando-se uma transformação Box-Cox (Box e Cox, 1982).  A 

funcão objetivo HMLE incorpora a transformação Box-Cox de modo a estabilizar a variância dos 

resíduos. A HMLE tende a prover um desempenho mais consistente para a calibração (Yapo et al., 

1996; Yapo et al., 1998). 

 

Uma função objetivo, em particular, não pode ser considerada melhor do que outra para a 

calibração. Isto porque cada uma tem uma função definida, por exemplo, enfatizar os picos da 

hidrográfa ou ajustar as recessões, que a tornam adequada para o atendimento de um determinado 

objetivo (Gupta et al., 1998). O que em geral ocorre, entretanto, é que na calibração de modelos 

hidrológicos  precisamos atender múltiplos objetivos. 

 

Por esse motivo a tendência crescente que se observa é utilizar uma abordagem em que se utiliza 

várias funções objetivos, simultaneamente, na calibração automática. Este procedimento pretende 

imitar o que acontece na calibração manual em que os multiaspectos do ajuste da hidrógrafa são 

abordados (Gupta et al., 1998).  

 

É preciso ter em mente que os valores calibrados dos parâmetros são válidos apenas no âmbito da 

estrutura do modelo em que foram gerados. Não é apropriado, portanto, usar esses valores em 

outros modelos ou em diferentes bacias hidrográficas. Por outro lado, é muito pouco provável que 

um conjunto ótimo de valores de parâmetros para determinado período de calibração, seja válido 

para outro diferente período (Beven, 2002).  

 

Um relevante aspecto referente aos valores dos parâmetros na modelagem é que eles são, por causa 

da escala, muito diferentes dos que são encontrados no campo. A medição dos valores dos 

parâmetros é feita em escalas muito menores do que aquelas usadas na modelagem, de modo que, 

os valores medidos em pequena escala e os valores efetivos requeridos na escala do modelo são 

quantidades diferentes (Dooge, 1997).  

 

 
3.3  Análise de Incerteza 

 

A análise de incertezas nos modelos matemáticos desenvolvidos para simulação do comportamento 

atual e a predição do comportamento futuro na área hidrológica está intensivamente revisada no 

artigo escrito por Beck (1987). Nesse artigo o autor atribui a primeira manifestação direta de 
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preocupação com o assunto a O´Neill que escreveu, em 1973, um artigo sobre análise de erros em 

modelos ecológicos. Ao longo dessas mais de três décadas de pesquisas houve uma evolução 

considerável em relação às técnicas computacionais que permitem a análise de incerteza. O estado 

da arte sobre o assunto pode ser encontrado em McIntyre e Wheater (2004). 

 

A análise de incertezas na modelagem permite que se estime o valor esperado e o intervalo de 

confiança dos resultados simulados em função das incertezas existentes no processo e na estimativa 

dos valores dos parâmetros, ou seja, a análise de incertezas fornece os possíveis modelos que 

podem ser adotados para se avaliar um fenômeno hidrológico. 

 

Os diferentes conjuntos de valores de parâmetros que ajustam bem o modelo resultam na 

identificação de um  intervalo correspondente de valores simulados com base nessas assunções. 

Esse procedimento é preferível ao simples mapeamento de um simples conjunto de valores 

assumidos para os parâmetros e os correspondentes valores singulares  resultantes da simulação. 

 

Isso contribui para a avaliação mais segura do comportamento presente e futuro do sistema em 

estudo. No primeiro caso, a análise de incerteza pode ser usada como uma interessante ferramenta 

para o desenvolvimento do conhecimento acerca do comportamento de sistemas ambientais 

complexos. Já no segundo caso, o objetivo da análise de incerteza está associado com predições 

sobre o comportamento futuro do sistema em estudo. 

 

Além de prover informações a respeito da incerteza dos valores dos parâmetros, a análise de 

incerteza pode também ser uma ferramenta útil para a priorização daquelas incertezas mais 

representativas, permitindo focar os esforços na redução das suas fontes. Isso pode ser útil, por 

exemplo, na preparação de campanhas de coleta de dados e na elaboração de diretrizes para o 

encaminhamento de futuras ações. 

 

Apesar da sua relevância na eficácia da aplicação dos resultados gerados por um modelo de 

simulação, especialmente quando se considera que a condição habitual de aplicação da modelagem 

é aquela em que se tem escassez de dados, ainda não é prática comum a promoção da análise de 

incerteza na modelagem em recursos hídricos.  

 

Isso se deve, em parte, às dificuldades inerentes a esse procedimento e, também, à crescente 

complexidade dos modelos (Mailhot e Villeneuve, 2003). A capacidade de predição dos modelos é 
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seriamente limitada pelas dificuldades de se identificar e parametrizar os complexos processos 

ambientais.  

 

A elaboração de modelos mais complexos, contudo, precisa ser acompanhada de um 

desenvolvimento compatível da redução das incertezas a eles concernentes. 

 
 

3.4 Indicadores de desempenho da modelagem 

 

A determinação da acurácia de um modelo, isto é, a comparação entre os valores simulados e os 

observados após a calibração, é etapa relevante para a confirmação de um modelo, pois permite 

uma maior transparência na modelagem. 

 

Há vários índices relatados na literatura usados com esse propósito. Entre eles estão o Coeficiente 

de Eficiência de Nash Suttcliffe – NS, o Coeficiente de Determinação – R2, o Erro Percentual – E, a 

raiz do erro quadrado médio – RMSE e o Estimador Máximo provável para o erro heterocedástico – 

HMLE. 

 

Um dos critérios mais usados (Holvoet et al., 2005;Yapo et al., 1996; Bouraoui et al., 2005; 

Eckhardt e Arnold, 2001) para avaliar a aderência dos dados simulados aos dados de campo é o 

coeficiente adimensional de eficiência de Nash Suttcliffe, dado pela Equação 1. 
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n
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Q Q
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Q Q

=

=

−
= −

−

∑

∑
 

   Equação  1 

 

O coeficiente de eficiência de Nash Suttcliffe – NS –  determina a magnitude da variância do 

resíduo comparada a variância dos dados medidos. O NS varia de - ∞  e 1, valores negativos 

indicam que a média dos valores observados é um melhor preditor do que o valor simulado, o que 

indica uma performance inaceitável para o modelo. Uma eficiência igual a um (NS = 1) corresponde 

a uma perfeita aderência entre o valor modelado e a observado e uma eficiência igual a zero (NS = 

0) indica que a predição do modelo é tão acurada quanto a média dos dados observados.  
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Segundo Motovilov et al. (1999) os resultados da simulação são considerados bons para valores de 

NS ≥ 0,75, enquanto que para valores de NS entre 0,75 e 0,36 os resultados da simulação são 

considerados satisfatórios.  

 

Outro índice bastante utilizado (van der Perk, 1997; Bouraoui et al., 2005) é o coeficiente de 

Determinação – R2, dado por: 
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                 Equação  2 

 

O R2 varia de 0 a 1 e define a proporção da variância nos dados medidos que é explicada pelo 

modelo. Valores próximos de 1 indicam menor variância do erro. Moriasi et al. (2007) consideram 

que apenas valores de R2 maiores do que 0,5 são considerados aceitáveis. 

 

O Erro Percentual – E, que em geral é utilizado em conjunto com outro índice (Yapo et al., 1996; 

van Griesven et al., 2008), mede a tendência média dos dados simulados serem maiores ou menores 

do que os dados observados. O valor ótimo de E é zero, com valores menores indicando mais 

acurácia do modelo. Valores positivos indicam subestimação do erro e valores negativos 

superestimação do erro. Na simulação os resultados são considerados satisfatórios quando E é 

inferior a 10% e excelente quando E é menor do que 5%. O Erro Percentual é dado por: 

 

1
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∗                             Equação  3 

 

A Raiz do Erro Quadrado Médio – RMSE foi utilizado por, dentre outros, Geza e MacCray (2008) e 

Willmott et al. (1985). Este indicador mede em termos médios, a diferença entre os valores medidos 

e os valores simulados.. O indicador é dado por: 

 

 

                     Equação  4 
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Nas equações acima  simuladoQ  e medidoQ  são os valores calculados e observados, respectivamente,  n é 

o número de dados na série para cada evento i,  sendo que    1< i < n ,  e medidaQ  é a média dos dados 

observados. 

 

Os índices anteriormente descritos e os demais indicadores existentes para comunicar o 

desempenho do modelo tem, cada qual, características que dependendo do propósito, podem torná-

los inadequados como indicador do ajuste do modelo. O importante, então, é ter em mente o que 

cada um destes índices comunicam em relação ao comportamento do modelo.  

 

O Coeficiente de determinação R2 é bastante sensível aos valores altos e pouco sensível a diferenças 

aditivas e proporcionais entre as predições do modelo e os dados medidos. Willmot (1982) acredita 

que a relação entre o valor de R2 e o desempenho do modelo não são consistentes e  sugere que essa 

medida não deve ser utilizada como indicador isolado do ajuste do modelo. 

 

O Coeficiente NS, considera as diferenças entre as médias e variâncias dos valores simulados e 

observados, entretanto, também é muito sensível aos valores extremos devido a segunda potência 

que o define, e pouco sensível aos valores perto da média (Legates e McCabe, 1999).  

 

Os valores mais expressivos para os resíduos são observados normalmente nos picos da hidrógrafa. 

Uma vez que  o NS e o R2 utilizam o quadrado do erro, isto resulta num maior peso dado aos 

valores mais altos da hidrógrafa do que aos mais baixos. Schaefli e Gupta (2007) lembram, ainda, 

que o indicador de eficiência NS, não é uma medida de desempenho absoluta, uma vez que ele 

compara o desempenho da simulação com a variância dos dados medidos. 

Leagates e McCabe (1999) afirmam que uma análise adequada do desempenho do modelo deve 

incluir pelo menos um indicador relativo do ajuste do modelo (e.g.  NS) e, pelo menos, uma medida 

absoluta do ajuste do modelo (e.g. RMSE). 

 

5 - CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

O planejamento da gestão de recursos hídricos pode e deve ter nos modelos de simulação uma 

ferramenta de suporte à tomada de decisão, entretanto, aos planejadores que utilizam as 

informações geradas pelos modelos computacionais, devem ser fornecidos esclarecimentos em 
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relação às incertezas presentes nos resultados, bem como, a descrição dos seus intervalos de 

confiança, para que as decisões a serem tomadas considerem o grau de incerteza da informação 

gerada. 

 

A importância da análise das incertezas associadas aos resultados simulados reside no fato de que, 

quanto maiores forem as incertezas, menos confiabilidade e aplicabilidade no suporte à tomada de 

decisão terão os resultados simulados. Dependendo dos níveis de confiança dos resultados, sua 

aplicabilidade deverá ser adequadamente restringida sob pena de que decisões importantes tomadas 

irrestritamente com base nos resultados modelados poderão estar sujeitas a graves falhas. 

 

Isso reflete o desejo de que a modelagem para a tomada de decisão leve em conta requerimentos de 

transparência e participação (e.g Haag e Kaupenjohann, 2001). Essa abordagem, longe de obliterar 

a modelagem para a tomada de decisão, tem por objetivo estimular o avanço da ciência e do 

posicionamento ético na comunicação dos resultados obtidos na modelagem.   

 

Por isso é desejável que a comunicação de resultados seja acompanhada das respectivas análises de 

desempenho, que pode ser um indicativo do grau de aderência obtido para o conjunto de valores de 

parâmetros de referencia para o modelo, e da análise de incerteza  que mostra  o intervalo de 

confiança do modelo obtido.   
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