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INTRODUÇÃO 

As inundações são fenômenos naturais que causam os maiores desastres a nível global. Na 

Colômbia, segundo o registro de desastres por parte da Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD), entre 1998 a 2013 as inundações representaram 67% do total de registros para 

cada tipo desastres. A fim de representar e compreender a dinâmica de inundações nas bacias 

hidrográficas, modelos hidrológicos e hidrodinâmicos tornam-se instrumentos importantes na gestão 

de desastres, tanto para o dimensionamento de medidas estruturais (reservatórios, diques, etc) como 

na elaboração de medidas não-estruturais (mapeamento, sistemas de alerta, etc). Nesse sentido, o 

presente trabalho procura avaliar a resposta hidrológica por meio de um modelo hidrológico-

hidrodinâmico para a bacia do rio Magdalena, uma das bacias mais importantes da América do Sul. 

A bacia do rio Magdalena tem uma área de aproximadamente 273.000 km2, abrangendo 

aproximadamente 77% da população Colombiana (Elgamal et al, 2017). A bacia é modelada 

considerando os reservatórios de maior regulação e se analisa o efeito que teve o rompimento de um 

dique durante o período das inundações de 2011, associadas a um período de La Niña (Hoyos et al., 

2013). 

METODOLOGIA 

 

Na modelagem hidrológica-hidrodinâmica considerou-se a aplicação do Modelo de Grandes 

Bacias (MGB) (Pontes et al., 2017). A bacia do Magdalena foi discretizada em 2119 minibacias (Fig. 

1), utilizando o mapa de direções de fluxo do HydroSHEDS com resolução de 90 m como dado de 

entrada ao IPH-Hydro Tools, similar à aplicação de Siqueira et al. (2018). Para extração de perfis 

longitudinais dos rios e topografia das planícies utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (DEM) 

desenvolvido pelo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) v.4 com resolução espacial de 90 m 

(Farr et al., 2007). A área de contribuição para o início das redes de drenagem foi definida em 150 

km2 com um comprimento de rio fixado em 10 km, buscando obter um equilíbrio entre a estabilidade 

numérica e eficiência do modelo (Siqueira et al., 2018). Na representação distribuída do uso e tipo de 

solo, foi aplicado o mapa de unidades de resposta hidrológica (URH) para América do Sul (Fan et al., 

2015). Profundidade e largo dos canais foram estimados por relações de geometria hidráulica (Allen 

e Pavelsky, 2018; Andreadis et al., 2013). Um valor de 0.030 foi globalmente adotado para o 

coeficiente de Manning.  
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Foram utilizadas 878 estações de precipitação da base de dados do Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM (Fig. 1), cuja serie diária de precipitação foi 

interpolada aos centroides das minibacias do modelo por meio do método de ponderação por inverso 

da distância (IDW). Por outra parte, foram definidas duas sub-bacias (rio Cauca e Magdalena), pela 

respectiva homogeneidade do solo na escala de trabalho e por serem os principais rios da bacia. Desta 

forma, 20 estações fluviométricas foram adotadas para a calibração (Fig. 1 mostra as estações 

fluviométricas disponíveis, porém, a qualidade dos dados não permitiu usar todas). O período de 

ajuste do modelo foi entre 1990 e 2015. 

 
Figura 1 – Esquerda: Estações de precipitação e minibacias do modelo MGB aplicadas na 

representação da bacia do rio Magdalena. Direita: estações de vazões usadas para a calibração (pontos 

verdes), incluindo alguns reservatórios (pontos vermelhos). 

  
 

O cenário simulado neste estudo considerou os reservatórios com maior potencial regulador, 

correspondentes a Betánia, Prado e Sogamoso (Fig. 1). Foram forçadas as séries de vazões medidas 

na estação La Esperanza na saída de Betania desde 1990, e as vazões regularizadas (estimadas por 

balanço hídrico) nas saídas dos reservatórios de Prado e Sogamoso desde o início da operação (2000 

e 2015, respectivamente). Isto usando informação de vazões efluentes e armazenamento disponível 

no Sistema de Trasmisión Nacional (https://www.xm.com.co/Paginas/Hidrologia/).  
 
CALIBRAÇÃO E RESULTADOS 

 

Uma avaliação qualitativa das áreas inundadas simulada com a levantada pelos órgãos Instituto 

de Geográfia Agustín Codazzi (IGAC)/IDEAM, para o período de La Niña de 2010-2011, mostra um 

bom ajuste principalmente na parte mais baixa e plana da bacia (Fig. 2). Uma análise mais quantitativa 

do desempenho do modelo calibrado respeito das métricas avaliadas é mostrada na Tabela 1 na qual 

se evidencia que o R2, ENS, ENSlog e KGE mostram ajustes satisfatórios. Avaliando o ENS, 

observa-se que a maioria das métricas são maiores do que 0,7. A estação com o ajuste menos 

satisfatório foi Tres Cruces. A comparação entre as vazões simuladas e observadas (Fig. 3) mostra 

que os baixos valores de desempenho não ocorrem devido a um ajuste insatisfatório em todo o período 

de calibração, mas para o período que inicia em 2010, o qual coincide com o evento de rompimento 
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do dique localizado à montante das estações  Las Flores e Tres Cruces (Fig. 3) no rio Cauca, porém, 

Las Flores parou de operar entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012.  

Figura 2 – Manchas de inundação simuladas e observadas pelo IGAC/IDEAM no período de La Niña de 2011.  

Tabela 1– Desempenho das métricas das vazões simulados em relação às observadas in situ, para período de 

1990 a 2015. R2: Coeficiente de correlação de Pearson; ENS: Critério de eficiência de Nash-Sutcliffe; ENSlog: 

Critério de eficiência de Nash-Sutcliffe do logaritmo das vazões; DI: índice de retardo; DV: Erro percentual de 

volume; n:  número de dias aplicados no cálculo das métricas; KGE: Critério de eficiência de Kling-Gupta. O 

primeiro ano foi eliminado do cálculo das métricas devido a adaptação do modelo às condições iniciais.  

 

Pode-se observar que, entre 2010 e 2014, as vazões simuladas tipicamente superestimam as 

observadas (Fig. 3). Visto que a ruptura do dique não foi incorporada no modelo hidráulico, a 

superestimativa das vazões à jusante do rompimento é uma evidencia de que o modelo conseguiu 

captar o efeito que teria tido a permanecia do dique. Desta maneira, para este período, o dique teria 

aumentado as vazões máximas em até duas vezes o valor observado em Tres Cruces, ou em outras 

palavras, o rompimento (e consequentemente inundação) atenuou os picos dos hidrogramas em quase 

duas vezes no posto fluviométrico analisado (rio Cauca). Estações localizadas mais a jusante de Tres 

cruces não foram muito afetadas pelo rompimento, o que pode ser explicado pela atenuação do efeito 

causada pelo rio Magdalena. 

Figura 3 – Serie de vazão observada (Qobs) e simulada (Qsim) na estação Tres Cruces. Na parte inferior se 

mostram duas imagens obtidas das imagens Google Earth antes e depois do evento de rompimento do dique. 

 

Posto R2 ENS ENSlog
DI 

(dias)

DV 

(%)
n KGE

ANGOSTURA RIO 0,77 0,55 0,49 -1 -10,5 7.708 0,74

NARIÑO AUTOM 0,88 0,76 0,78 -1 -4,7 8.011 0,84

ARRANCAPLUMAS 0,89 0,79 0,80 -1 2,4 7.979 0,85

PTO SALGAR AUTOM 0,90 0,76 0,80 -1 -8,5 8.010 0,78

PENAS BLANCAS 0,89 0,78 0,81 -1 1,2 5.368 0,88

MALDONADO 0,90 0,75 0,76 -1 4,2 2.290 0,88

SITIO NUEVO 0,92 0,83 0,86 -1 3,6 7.142 0,91

PENONCITO 0,89 0,45 0,56 4 16,8 7.394 0,78

IRRA 0,91 0,80 0,84 -1 -7,2 7.646 0,83

LA PINTADA AUTOM 0,89 0,79 0,83 -1 -0,4 7.928 0,78

PTE IGLESIAS 0,90 0,81 0,83 -1 0,4 7.077 0,79

AGARA 0,81 0,62 0,65 -1 8,9 731 0,69

OLAYA 0,89 0,78 0,82 -1 -4,0 2.430 0,84

PTE PESCADERO 0,87 0,74 0,76 -1 -3,1 4.587 0,85

APAVI 0,89 0,80 0,81 -1 1,1 7.528 0,81

MARGENTO 0,86 0,75 0,76 -1 0,4 7.299 0,83

LAS FLORES 0,88 0,62 0,66 -2 10,4 6.618 0,83

TRES CRUCES 0,68 0,31 0,37 4 10,7 7.229 0,65

TACAMOCHO 0,91 0,64 0,69 6 10,8 5.536 0,85

CALAMAR 0,93 0,76 0,68 10 11,5 8.019 0,69
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CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, o Modelo de Grandes Bacias foi aplicado para a simulação da bacia do rio 

Magdalena na Colômbia. Os resultados mostraram bons ajustes entre as vazões e áreas inundadas 

observadas e simuladas. A partir da calibração do modelo foi possível analisar o efeito que o dique 

no baixo rio Cauca (principal afluente do Magdalena) teria sobre as vazões máximas caso não tivesse 

sido rompido durante o evento de La Niña de 2011. Foi identificado que, durante o período analisado, 

o rompimento do dique no rio Cauca reduziu em aproximadamente duas vezes as vazões máximas 

em localidades a jusante da ruptura até a confluência com o rio Magdalena. 
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