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RESUMO – Este trabalho evidencia estudos iniciais da modelagem hidrológica da bacia 

hidrográfica do Rio de Contas, localizada no Estado da Bahia, por meio de técnicas de 

processamento de dados (geoespaciais, hidrometeorológicos e climatológicos) e de programas 

específico-dedicados para esses fins. O desenvolvimento utiliza modelo HEC-HMS (Hydrological 

Engineering Center - Hydrologic Modeling System) com ajuste nos parâmetros do algoritmo SMA 

(Soil Moisture Accounting) através de métodos manual e automático combinados para calibrar e 

testar o modelo. Empregado para simular evento de chuva-vazão para os reservatórios de Usina 

Hidrelétrica (UHE) Pedra e Funil, compreendidos em 3 sub-bacias hidrográficas. Os resultados 

estatísticos revelam desempenho razoável para a modelagem. O valor do coeficiente de Nash-

Sutcliffe é mais significativo na fase de calibração quando comparado à fase de validação, a qual 

apresenta picos de eventos de cheias de intensidade moderada. A modelagem em questão se 

caracteriza em uma ferramenta promissora na previsão de eventos hidrológicos. 

 

ABSTRACT – This work shows initial studies of the hydrological modeling of the Rio de Contas 

River Basin, located in the State of Bahia, using techniques of data processing (geospatial, 

hydrometeorological and climatological) and specific-dedicated programs for these purposes. The 

development uses the Hydrological Engineering Center - Hydrologic Modeling System (HEC-

HMS) with adjustment in the parameters of the Soil Moisture Accounting (SMA) algorithm through 

combined manual and automatic methods to calibrate and test the model. Employed to simulate 

rainfall-runoff event for the Pedra and Funil Hydroelectric Plant reservoirs, comprised in 3 

hydrographic sub-basins. The statistical results reveal reasonable performance for the modeling. 

The value of the Nash-Sutcliffe coefficient is more significant in the calibration phase when 

compared to the validation phase, which presents peak of event floods of moderate intensity. The 

modeling in question is characterized by a promising tool in the prediction of hydrological events. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a área de Recursos Hídricos se beneficia da evolução computacional e de 

produtos obtidos de técnicas de observação terrestre. As quais consolidam a modelagem hidrológica 

como uma ferramenta importante no planejamento, gerenciamento e análise de bacias hidrográficas 

de auxílio a previsão de eventos. Do passado aos dias atuais, cálculos laboriosos podem ser vistos 

como um problema a menos em razão da capacidade de processamento de computadores e da 

utilização de informações geoespaciais. O que permite aplicar modelos computacionais para 

ambientes de maior complexidade. 

Nesse aspecto, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos hidrológicos recebe atenção 

de vários institutos de pesquisas. Em especial, impulsionado pelo crescente avanço computacional, 

disponibilidade de dados hidrológicos e preocupação com os recursos naturais hídricos. Acrescenta-

se a isto o envolvimento de procedimentos de aquisição de dados de observação terrestre por 

satélite de detecção remota, combinados com técnicas de geoprocessamento. Ou seja, empregadas 

na geração de produtos para alimentar modelos em análise hidrológica. 

O modelo HEC-HMS, nesse sentido, possui ampla atuação na Engenharia Hidrológica para 

simular eventos de chuva-vazão. Possibilita também gerar hidrogramas e informações referentes ao 

volume de escoamento superficial; previsão de vazões, com adoção de poucos parâmetros para 

calibração; combinação de diversos métodos para representar processos hidrológicos; entre outras 

funcionalidades (FELDMAN, 2000). Assim como, o uso do algoritmo SMA do HEC-HMS permite 

simular o movimento da água ao longo do tempo através de vários componentes de armazenamento 

presentes nos aspectos físicos da bacia. 

Em vista disso, este artigo tem como objetivo apresentar procedimentos envolvidos na 

modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do Rio de Contas, situada na Bahia. O estudo utiliza 

técnicas de processamento de dados (geoespaciais, hidrometeorológicos e climatológicos) em 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) compatibilizados para modelagem hidrográfica HEC-

HMS. A elaboração da modelagem em questão se configura em uma ferramenta promissora na 

previsão de eventos hidrológicos. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo envolve a bacia hidrográfica do Rio de Contas, localizada na Bahia entre os 

paralelos de latitudes geodésicas (ϕ) [13° e 15°30’ S] e os meridianos de longitudes geodésicas (λ) 

[39° e 42°30’ W]. Possui área estimada de 53.000 km
2
, dos quais cerca de 75% se encontra no 

“Polígono das Secas”. A parte restante atravessa zona de matas da região cacaueira. Com extensão 

de pouco mais de 500 km, apresenta desde a nascente até sua foz em Itacaré, uma queda de 615 m. 

Tem regime torrencial, com grandes variações de descargas.  

O Rio de Contas é um importante curso de água incluído entre os cinco mais importantes do 

Estado da Bahia. Nasce na vertente leste da Serra das Almas na Chapada Diamantina e faz parte da 

“Bacia do Leste”. Ao longo do Rio se situam as usinas hidrelétricas da Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco (Chesf), subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás), UHE Pedra e 

UHE Funil (CHESF, 2019); Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Representação da área de estudo 
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O ponto de partida da investigação experimental envolveu técnicas de geoprocessamento em 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) referente à manipulação de produtos geoespaciais para 

a etapa de modelagem. A partir do EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov) do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS), adquiriram-se: 20 imagens de Modelo Digital do Terreno 

(MDT) do projeto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 30 m de resolução espacial, 

coordenadas geodésicas elipsoidais WGS84 (World Geodetic System 1984).  

Por meio do ArcGIS, realizaram-se tarefas de pré-processamento de dados. Ou seja: mosaico 

de imagens na integração de cenas SRTM; preenchimento de pixels ausentes de informações 

altimétricas a partir de células vizinhas próximas; e mudança de referencial geodésico do mosaico 

SRTM para o atual Sistema Geodésico Brasileiro SIRGAS2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas, em sua realização do ano de 2000), projeção UTM (Universal 

Transversa de Mercator), Fuso 24 S. 

Em ambiente SIG, realizou-se delimitação da bacia hidrográfica via utilização da extensão 

ArcHydro. A qual envolveu um conjunto de ferramentas de análise hidrológica na geração de 

bacias, sub-bacias, fluxo de água, exutórios, linhas de drenagens. Teve como resultado dados raster 

e vetorial. Em seguida, utilizou-se HEC-GeoHMS na preparação de modelo hidrológico por meio 

de técnicas de análise hidrológica para delinear sub-bacias e córregos, estimar características e 

parâmetros hidrológicos, e elaborar dados de entradas para a modelagem hidrológica. 

A partir do HidroWeb (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas) da Agência 

Nacional de Águas (ANA), obtiveram-se 59 estações fluviométricas e 7 pluviométricas de série 

histórica diária dos anos 1965 a 1985; Figura 2. Para edição dos registros hidrometeorológicos, 

empregou-se o HEC-DSSVue. Com isso, ajustou-se o período das séries históricas em razão do 

início/término da contagem diária (formato 0 h e/ou 24 h). O que permitiu compatibilizar o 

intervalo adequado das séries com atraso de um dia. 
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Figura 2 – Estações hidrometeorológicas na área de estudo. 

 

A modelagem do processo de chuva-vazão na bacia hidrográfica do Rio de Contas dos 

sistemas UHE Pedra e UHE Funil envolveu aplicação do modelo HEC-HMS. A plataforma utilizou 

como dados de entrada, produtos geoespaciais desenvolvidos nas atividades anteriores. Com base 

nisso, montou-se a estrutura conceitual no ambiente HEC-HMS e a realização dos seguintes 

processos: 

 

 Métodos e parâmetros: empregaram-se nas sub-bacias Hidrograma Unitário (SCS-UH) 

para transformação chuva-vazão, recessão exponencial para separação do escoamento de 

base, Muskingum-Cunge para propagação de onda nos canais e Soil Moisture Accounting 

(SMA) para modelagem contínua. Isso implicou no ajuste de 14 parâmetros. Alguns deles 

baseados nas características fisiográficas da bacia; 

 Dados dos reservatórios: utilizaram-se informações tabulares (volume x vazão, e elevação 

x volume) da UHE Pedra e de UHE Funil referentes à capacidade de armazenamento, 

altitude e descargas no dimensionamento das barragens; e 
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 Dados climatológicos de evaporação total: empregaram-se registros diários a partir do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) dos anos 1961 a 1990. 

 

Para avaliar o desempenho do modelo hidrológico, adotaram-se coeficiente de Nash-Sutcliffe 

(NSE) e Tendência Percentual (PBIAS); expressos pelas Equações (1) e (2), respectivamente 

(NASH; SUTCLIFFE, 1970; ROY et al., 2013), avaliadas de acordo com a Tabela 1. 
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Em cada passo de tempo )(t , tem-se:  

)(tVobs  vazão observada em m
3
/s;  

)(tVcal  vazão calculada em m
3
/s; e  

)(tV obs  média de vazões observadas de todo o período de simulação em m
3
/s. 

 

Tabela 1 – Coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE) e Tendência Percentual (PBIAS) para avaliação do desempenho do 

modelo e da classificação da simulação. 

Desempenho do modelo 
Classificação 

NSE PBIAS (%) 

0,75 < NSE ≤ 1,00 PBIAS < ± 10 Muito boa 

0,65 < NSE ≤ 0,75 ± 10 ≤ PBIAS < ± 15 Boa 

0,50 < NSE ≤ 0,65  ± 15 ≤ PBIAS < ± 25 Satisfatória 

NSE ≤ 0,50 PBIAS < ± 25 Insatisfatória 

Fonte: adaptada de Moriasi et al (2007). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A montagem de elementos hidrologicamente conectados resultou em: 31 sub-bacias, 17 

junções, 2 reservatórios, 1 foz, 31 conectores de sub-bacia, 19 conectores de junção, e 31 linhas de 

drenagem; Figura 3. 

NSE  = 

PBIAS  = 
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Figura 3 – Estrutura da modelagem HEC-HMS. 

 

Na Figura 3, a calibração do modelo ocorreu a partir de duas estações fluviométricas relativas 

às sub-bacias (SB-1 e SB-2) e, bem como, a influência da sub-bacia (SB-3) devido à proximidade 

com o reservatório UHE Funil. Resultou em parâmetros calibrados do método SMA para o período 

adotado de 1 novembro de 1968 a 9 de janeiro de 1969; Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Parâmetros calibrados do método SMA. 

Parâmetros Valor Inicial 
Valor calibrado 

SB-1 SB-2 SB-3 

Soil (%) 50 24,59 23,53 25 

Groundwater 1 50 50 50 50 

Groundwater 2 50 50 50 50 

Max Infiltrat(mm/hr) 5 1,93 4,52 2 

Impervious (%) 5 5 5 5 

Soil Storage (mm) 150 94,12 64,03 100 

Tension Storage (mm) 40 37,78 39,21 17,77 

Soil Percolation (mm/hr) 1 0,66 0,58 1,50 

GW 1 Storage (mm) 50 15,03 21,78 50,50 

GW1 Percolation (mm/hr) 3 0,27 2,98 3,04 

GW1 Coefficient (hr) 100 44,876 44,66 76,67 

GW 2 Storage (mm) 0 0 0 0 

GW 2 Percolation (mm/hr) 0 0 0 0 

GW 2 Coefficient (h) 0 0 0 0 
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O ajuste dos parâmetros do modelo hidrológico HEC-HMS objetivou maximizar o coeficiente 

de Nash-Sutcliffe e minimizar a Tendência Percentual. O primeiro teste admite valores ideais 

próximos a um, o segundo próximo à zero; Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Testes estatísticos da calibração. 

Sub-bacia 
Critérios estatísticos 

NSE PBIAS 

SB-1 0,32 9,39% 

SB-2 0,63 8,94% 

 

Na Tabela 3, os indicadores estatísticos apontam para um desempenho aceitável do modelo 

hidrológico, com melhores valores para sub-bacia SB-2. Tais constatações podem ser interpretadas 

do hidrograma da Figura 4, no qual as séries simuladas possuem baixa similaridade em relação às 

séries observadas para picos de cheias. 

 

 

Figura 4 – Hidrograma para o período de calibração das sub-bacias: a) SB-1 e b) SB-2. 

 

A validação consistiu na simulação do modelo com parâmetros ajustados (Tabela 2) para 

verificar a consistência da calibração. Para isso, adotou-se o período 5 de janeiro a 24 de fevereiro 

de 1985 na avaliação preditiva do modelo HEC-HMS; Tabela 4. 
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Tabela 4 – Testes estatísticos da validação. 

Sub-bacia 
Critérios estatísticos 

NSE PBIAS 

SB-1 0,17 14,48% 

SB-2 0,36 0,01% 

 

Na Tabela 4, observam-se melhores resultados na seção da sub-bacia SB-2. Responsável por 

maior desempenho na habilidade preditiva do fluxo simulado, Figura 5. De modo geral, o modelo 

apresenta previsibilidade moderada. 

 

 

Gráfico 5 – Hidrograma para o período de validação das sub-bacias: a) SB-1 e b) SB-2. 

 

4 - CONCLUSÕES 

Estudos iniciais da avaliação do modelo hidrológico da bacia do Rio de Contas a partir do 

coeficiente de Nash-Sutcliffe revelou maior desempenho na fase da calibração em relação à 

validação, com envolvimento de métodos manual e automático combinados no ajuste do SMA.  

Em geral, o modelo detectou picos de eventos de cheias de intensidade moderada. Desta 

forma, a modelagem em questão se caracterizou em uma ferramenta promissora na previsão de 

eventos hidrológicos da Bacia do Rio de Contas. 
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