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RESUMO 

 

Os danos causados pelo rompimento de uma barragem são bastante expressivos, logo, devem 

ser prevenidos e evitados ao máximo, tendo em vista que tais estruturas apresentam um risco 

inerente. A Lei nº 12.334/2010 que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, 

tem como um de seus instrumentos o Plano de Segurança de Barragens, que deve conter, para 

as barragens cujo dano potencial associado seja classificado como alto, um Plano de Ação de 

Emergência (PAE), abrangendo todas as ações a serem tomadas em situações de emergência, 

como nos casos de ruptura. Diante disso, surgiu a necessidade de avaliação do possível 

rompimento das barragens, de forma a determinar a área de inundação. Para a modelagem de 

ruptura no estado do Ceará, é importante considerar a densa rede de reservatórios existente, 

dessa forma, as simulações foram realizadas considerando a possibilidade de ocorrência de 

rompimentos em cascata, visto que os impactos com a ocorrência desse tipo de ruptura serão 

potencializados. Os mapas de inundação gerados pelo software HEC-RAS a partir da topografia 

extraída de um modelo digital de elevação (MDE) com imagens SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) representam um estudo preliminar de ruptura para as barragens 

selecionadas e fornecem uma ideia inicial, para uma modelagem posterior, mais precisa, a ser 

usada nos planos de contingência e estudos de mitigação de riscos. Os impactos na região à 

jusante das três barragens selecionadas para o estudo foram analisados, considerando diferentes 

cenários de simulação, com base, principalmente no nível d’água máximo atingido pela onda 

de ruptura. Por fim, realizou-se comparações entre os cenários simulados e com os resultados 

obtidos por outras metodologias. 

 

Palavras-chave: Barragens. Rompimento. Simulação. Efeito cascata. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The damages caused by a dam break are very significant, so they should be highly prevented 

and avoided, since such structures present an inherent risk. The National Dams Safety Policy, 

which established Law 12334/2010 has as one of its instruments the Dams Safety Plan, which 

should contain for dams whose associated potential damage is classified as high, a Plan for 

Disaster Action including all the actions that must be taken in emergency situations, as in cases 

of dam failure. In view of this, the need for an evaluation of possible dam breaks arose in order 

to determine the flood area. For the modelling of rupture in the state of Ceará, it is important to 

consider the existing dense network of reservoirs. In this way, the simulations were performed 

considering the possibility of occurrence of the cascade effect, since the impacts of the 

occurrence of this type of failure will be potentialized. The inundation maps generated by the 

software HEC-RAS from the topography extracted of a digital elevation model (MDE) with 

SRTM images (Shuttle Radar Topography Mission) represent a preliminary study of rupture 

for the selected dams and provide an initial idea to a more precise modelling to be used in 

contingency plans and risk mitigation studies later on. The impacts in the region downstream 

of the three dams selected for the study were analysed, considering different simulation 

scenarios, based mainly on the maximum water level reached by the rupture wave. Finally, 

comparisons were made between the simulated scenarios and the results obtained by other 

methodologies. 

 

Keywords: Dams. Dam Break. Simulation. Cascade effect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo Marengo (2007), a região Nordeste apresenta, historicamente, a 

ocorrência de extremos climáticos - sendo afetada por grandes secas ou grandes cheias - e os 

primeiros relatos de secas na região são datados do século XVII. Tal fato, se deve à grande 

variabilidade climática da região semiárida, que abrange mais de 85% da área de metade dos 

estados nordestinos (ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2017).  

De acordo com Troleis e Santos (2011), as principais características desse clima são 

o baixo índice pluviométrico, com uma precipitação média anual variando entre 300 e 800 mm, 

e a grande variabilidade espaço-temporal das precipitações, apresentando uma época do ano 

com chuvas bastante concentradas, enquanto um grande período do ano apresenta estiagem. 

Além disso, devido às altas temperaturas da região, que se localiza em baixa latitude, ocorre, 

predominantemente, um déficit hídrico, visto que a evaporação potencial, que apresenta uma 

média anual de mais de 2000 mm, é sempre maior que as precipitações (TEIXEIRA, 2003; 

ARAÚJO, 2011). 

Um estudo estatístico mostrou que, a cada 100 anos, a região Nordeste apresenta de 

18 a 20 anos de seca (MARENGO, 2007). Nos últimos seis anos, o estado do Ceará, que 

apresenta quase a totalidade de seu território com características de clima semiárido, vem 

enfrentando um grande período de estiagem, sendo esta a maior seca já registrada na história 

do estado, com precipitações médias anuais em torno de 550 mm (FUNDAÇÃO CEARENSE 

DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, 2018).  

Como exemplo do impacto causado por esse período de precipitações abaixo da 

média e pelos extremos climáticos vivenciados na região, pode-se citar o Açude Banabuiú, 

localizado no município de Banabuiú - CE. Tal açude, que, de acordo com o Atlas Eletrônico 

da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, apresenta capacidade de acumulação de 

1.601.000.000 m³, iniciou o ano de 2018 com menos de 0,5% de seu volume, enquanto que, em 

2009, foi necessário realizar a abertura das comportas de seu vertedouro, devido ao nível 

elevado que se encontrava na época. 

Segundo Marengo (2007), tal variabilidade climática, principalmente nas épocas de 

seca, sempre se apresentou como um grande desafio, em especial, para a população rural. A 

busca por meios de como enfrentar tal situação tem sido objeto de preocupação da sociedade e 

de organismos governamentais ao longo dos anos. Uma das soluções mais adotadas no estado 
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do Ceará, foi a construção de reservatórios superficiais, podendo-se citar como exemplo, a 

construção do Açude Cedro, no município de Quixadá, ainda no período imperial (século XIX).  

Com o passar do tempo, a política de açudagem no estado se intensificou, de forma 

a tentar garantir o abastecimento das populações, acumulando água no pequeno período de 

chuvas e transportando-a no tempo e no espaço (TEIXEIRA, 2003). Dessa forma, o número de 

açudes construídos no estado se elevou de forma significativa, criando uma densa rede de 

reservatórios.  

De acordo com um levantamento realizado pela Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), em 2008, foram registrados um total de 4.922 

espelhos d’água artificiais no estado, considerando apenas os que possuem uma área a partir de 

cinco hectares. Contudo, estima-se que o estado tenha em torno de 25 mil barragens construídas, 

considerando os pequenos açudes (LIMA NETO; WIEGAND; ARAÚJO, 2011).  

Em nível nacional, juntamente com a crescente quantidade de barragens 

distribuídas por todo o País, surgiu também a crescente preocupação com a segurança desses 

empreendimentos, tendo em vista o envelhecimento dessas construções, a dependência da 

sociedade dos benefícios proporcionados pelas barragens e a necessidade de minimizar os riscos 

e evitar efeitos catastróficos no caso de acidentes. Tal preocupação, aliada ao impacto causado 

pelo rompimento de barragens no Brasil, como a ruptura das barragens Camará (PB), em 2004, 

e Algodões (PI), em 2009, fomentou o desenvolvimento da Lei nº 12334/2010.  

Essa legislação estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 

buscando garantir, de acordo com o Art. 2º, “a integridade estrutural e operacional das 

barragens, bem como a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente”. No 

contexto do estado do Ceará, a lei de segurança de barragens surge com grande relevância, haja 

vista que, além das barragens administradas por órgãos governamentais, têm-se uma grande 

quantidade de barragens cujos empreendedores são particulares, os quais apresentam 

capacidade técnica e financeira muito diferenciadas (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 

2016a), o que leva, alguns deles, a não tomarem os devidos cuidados em relação à manutenção 

da segurança das barragens. 

A Lei nº 12334/2010 têm como um de seus instrumentos o Plano de Segurança de 

Barragens, que deve ser elaborado pelos empreendedores e deve conter, para as barragens cujo 

dano potencial associado seja classificado como alto, um Plano de Ação de Emergência (PAE), 

abrangendo todas as ações a serem tomadas em situações de emergência, como nos casos de 

ruptura, dentre outras informações. Diante disso, surgiu a necessidade de avaliação do possível 
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rompimento das barragens, de forma a determinar a área de inundação e, a partir dessa 

informação, basear todo o estudo para desenvolvimento e elaboração dos PAEs. 

Para determinar a mancha de inundação, faz-se necessário simular a ruptura da 

barragem por meio de modelos hidráulicos. Porém, para a simulação, faz-se necessária a 

inserção de dados referentes à topografia da região a ser modelada, descrevendo a geometria do 

sistema de cursos d’água (LAURIANO, 2009). Tais dados são de grande relevância à 

modelagem, pois, caso sejam mal inseridos, a precisão do modelo pode ser reduzida de forma 

significativa (COLUCCI, [2017]).  

Isto posto, um dos maiores obstáculos para a realização da modelagem é a 

dificuldade da obtenção de dados topográficos, tendo em vista os altos custos envolvidos em 

levantamentos de campo (LAURIANO, 2009). Nesse contexto, surgem ferramentas que podem 

ter destaque possibilitando a realização de estudos preliminares modelando de forma mais 

prática e menos onerosa, como os Modelos Digitais de Elevação (MDE) com imagens SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission). 

Para a modelagem de ruptura no estado do Ceará, é importante considerar a densa 

rede de reservatórios existente, dessa forma, deve-se atentar para a possibilidade de ocorrência 

de rompimentos em cascata, ou seja, a ruptura de uma barragem à montante que pode produzir 

as rupturas sucessivas das barragens situadas à jusante, por galgamento, se essas não tiverem 

condições de verter a totalidade da onda gerada (ENGECORPS, 2012). Tal possibilidade 

fortalece a necessidade do desenvolvimento desses estudos, visto que sua ocorrência pode 

potencializar todos os impactos gerados pela falha de uma barragem, sejam eles impactos 

socioeconômicos ou ambientais. Além disso, pode aumentar também o potencial de perda de 

vidas humanas do acidente. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os danos causados pelo rompimento de uma barragem são bastante expressivos, 

logo, devem ser prevenidos e evitados ao máximo, tendo em vista que tais estruturas apresentam 

um risco inerente. Dessa forma, a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), que 

objetiva fomentar uma cultura de segurança de barragens em todo o País, determina como 

obrigação do empreendedor de cada barragem realizar medidas e ações necessárias para garantir 

a segurança desses empreendimentos. 

O estado do Ceará, culturalmente, vivencia um assentamento da população em áreas 

próximas aos corpos d’água, o que leva a uma grande ocupação das regiões à jusante das 
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barragens. Assim, a grande maioria das barragens do estado serão classificadas com dano 

potencial associado alto, devido, principalmente, ao potencial de perdas de vidas humanas no 

caso de rompimento, e necessitarão de um Plano de Ação de Emergência. 

Fica evidente, portanto, a dificuldade dos empreendedores em desenvolver tais 

planos, devido à elevada quantidade destes e à complexidade de obtenção dos dados que 

possibilitem a modelagem para geração das manchas de inundação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Nesse contexto de exigências pela Lei n° 12334/2010 e da situação particular do 

estado do Ceará no âmbito da quantidade de barramentos, o presente trabalho justifica-se pela 

necessidade de realizar as simulações de ruptura de barragens no estado, avaliando os aspectos 

quantitativos desses rompimentos, como as áreas de inundação. A possibilidade de ocorrência 

do efeito em cascata reforça a necessidade dessas simulações em um ambiente que apresenta 

uma densa rede de reservatórios. 

Ademais, existe uma carência de estudos ligados a esse tema na região e o presente 

trabalho se insere no projeto de pesquisa da FUNCAP (Processo PNE-0112-00042.01.00/16) 

que objetiva realizar diferentes modelagens na Bacia Hidrográfica do Banabuiú – CE, 

localizada no sertão central e que se apresenta como uma região estratégica e de grande 

importância para o abastecimento de água do estado. 

Ainda nesse contexto, buscando garantias acerca da segurança das barragens para 

o financiamento do Projeto Malha D’Água, o Banco Mundial solicitou à Secretaria de Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará (SRH-CE) um estudo de ruptura em cascata para as Barragens 

Fogareiro, Quixeramobim e Banabuiú, sendo esta última o terceiro maior reservatório do Ceará. 

Contudo, o estudo desenvolvido abrangeu somente a modelagem hidrológica, não sendo 

realizadas as modelagens hidráulicas para elaboração de mapas de inundação. 

Portanto, espera-se, com esse trabalho, contribuir para a elaboração de estudos 

preliminares de ruptura no estado, que possam servir de base, fornecendo uma ideia inicial, para 

uma modelagem posterior, mais precisa, a ser usada nos planos de contingência e estudos de 

mitigação de riscos.  



18 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste estudo é avaliar o rompimento de barragens na Bacia 

Hidrográfica do Banabuiú - CE, considerando o efeito de açudes de montante. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(a) Realizar a simulação da ruptura de barragens com a utilização de um Modelo 

Digital de Elevação (MDE) com imagens SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission); 

(b) Verificar o impacto de diferentes cenários de ruptura de barragens 

considerando o efeito em cascata nos reservatórios selecionados; 

(c) Comparar os resultados obtidos com os de outras metodologias. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

De acordo com o Jasen (1983), a engenharia de barragens é uma parte vital da 

história da civilização. Os reservatórios para o abastecimento de água estavam entre as 

primeiras estruturas concebidas pela humanidade, tendo seu papel documentado em muitos 

registros de terras antigas. As barragens estão ligadas de perto à ascensão e declínio das 

civilizações, especialmente àquelas culturas altamente dependentes da irrigação. 

A definição de barragem é dada pelo Comitê Brasileiro de Barragens (2013) como 

sendo obstáculos artificiais com a capacidade de reter água, qualquer outro líquido, rejeitos ou 

detritos, para fins de armazenamento ou controle. Pode-se dizer também, que as barragens 

formam uma seção de controle na qual a descarga está relacionada com o nível d’água 

superficial a montante (HULSING, 1968). 

Anteriormente, algumas barragens eram construídas com a finalidade de atender a 

uma única função, sendo conhecidas como "barragens de função única". Atualmente, as 

barragens são construídas para servir a diversas funções, de forma a buscar um uso mais 

sustentável desses empreendimentos, e são, por isso, conhecidas como "barragens de usos 

múltiplos" (COMITÊ BRASILEIRO DE BARRAGENS, 2013). Dentre os diversos usos das 

barragens, pode-se citar: abastecimento humano, dessedentação animal, abastecimento 

industrial, irrigação, geração de energia hidroelétrica, piscicultura, controle de cheias, 

regularização de rios, navegação, recreação e urbanização, contenção de rejeitos, dentre outros 

(CARVALHO, 1983). 

As barragens são obras geralmente associadas a um elevado potencial de risco 

devido à possibilidade de um eventual colapso, com consequências catastróficas para as 

estruturas das próprias barragens, para o meio ambiente, com destruição da fauna e flora, e, 

principalmente, pela perda de vidas humanas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2002). As consequências da ruptura de uma barragem são geralmente de uma 

gravidade tal que só a possibilidade de falha implica uma altíssima responsabilidade para todos 

os agentes envolvidos (BALBI, 2008). 

Segundo a NBR ISO 31000 (ABNT, 2009) risco é o efeito da incerteza nos 

objetivos, ou seja, é um desvio em relação ao esperado e pode ser expresso em termos de uma 

combinação de consequências de um evento e a probabilidade associada de ocorrência. Apesar 

de reduzido, o risco de ruptura de uma barragem constitui uma realidade potencial. De acordo 
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com o Boletim 99 do ICOLD (1995), a porcentagem de ruptura de grandes barragens é de 2,2% 

para as barragens construídas antes de 1950 e de cerca de 0,5% para as construídas após esta 

data. 

Dessa forma, a ocorrência de acidentes desse tipo e a necessidade de gerenciamento 

dos riscos, suscitaram o desenvolvimento de regulamentações no âmbito de segurança de 

barragens por todo o mundo. Seguem alguns exemplos: 

a) França: Em 1966, criou-se um regulamento de segurança que tornou 

obrigatório o desenvolvimento de planos de emergência, com a elaboração 

de mapas de inundação no caso de uma eventual onda de cheia, e resgate da 

população existente no vale à jusante de todas as barragens com altura 

superior a 20 metros e com capacidade de acumulação maior que 15 hm³ 

(BRASIL, 2005). 

b) Estados Unidos: Nos anos de 1960, já havia uma preocupação sobre a 

segurança de grandes barragens, com ações previstas de proteção e 

evacuação da população à jusante. Em 1979, devido ao rompimento da 

barragem Teton dois anos antes, foi criado um guia federal para segurança 

de barragens, que instituía a elaboração de planos de ação emergencial, 

envolvendo a população e autoridades locais, por meio da informação. Tal 

guia foi atualizado em 1994 de forma a compatibilizar diferentes critérios 

para avaliação de segurança de barragens. Além disso, foi criado um sistema 

de classificação de barragens com base nos danos que estas podem causar 

nas regiões de jusante. Já em 2002, incluiu-se na legislação itens referentes 

a ataques terroristas contra as barragens (BRASIL, 2005; LAURIANO, 

2009). 

c) Portugal: Publicada em 1990, a legislação sobre segurança de barragens 

definia critérios e medidas para controlar a segurança e proteger a população 

à jusante. Ademais, foi formada a Comissão de Segurança de Barragens, 

que era encarregada de, dentre outras coisas: emitir pareceres sobre a 

criação de planos de emergência, sistemas de alerta e evacuação; tomar 

decisões acerca das operações das barragens; emitir pareceres sobre 

decisões ou impasses que possam trazer como consequências a diminuição 

da segurança de uma barragem (BRASIL, 2005). 

d) Espanha: Em 1993, com a reformulação das normas referentes a grandes 

barragens de 1967, foi adicionado um capítulo destinado à proteção das 



21 

 

áreas com possibilidade de inundação, decorrente tanto da operação dos 

reservatórios, quanto da falha de uma barragem. Criou-se também uma 

classificação de barragem de acordo com o dano potencial associado ao 

empreendimento, sendo três classes: A, B e C, os quais para as barragens 

com classificação A e B obrigatória a elaboração de um plano de ação de 

emergência (BRASIL, 2005). 

Já no Brasil, a regulamentação sobre segurança de barragens foi instituída em 2010, 

com a Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB), além de criar o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB). Dentre os objetivos da PNSB destacados no Art. 3º estão, além de fomentar a cultura 

de segurança de barragens e gestão de riscos no País, garantir a observância de padrões de 

segurança de barragens de maneira a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências, 

promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos 

responsáveis por barragens e regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de 

planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, 

desativação e de usos futuros de barragens em todo o território nacional (BRASIL, 2010).  

Tal legislação deve ser aplicada para barragens de acumulação de água, rejeitos ou 

resíduos industriais que atendam a um ou mais dos requisitos abaixo: 

I. Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior 

ou igual a 15 m; 

II. Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³; 

III. Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis; 

IV. Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos 

econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. 

O empreendedor de barragens é definido pela Lei nº 12334/2010, em seu Art. 2º, 

como o “agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a 

barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade”. 

Suas responsabilidades são definidas no Art. 4º, sendo “o empreendedor o responsável legal 

pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la”. É válido 

salientar que, no Brasil, os empreendedores são de diversas naturezas: públicos (federais, 

estaduais ou municipais) e privados, sendo sua capacidade técnica e financeira também muito 

diferenciadas (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016b). 
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No relacionado aos instrumentos da PNSB, destaca-se o Plano de Segurança de 

Barragem (PSB), que deve ser elaborado pelo empreendedor para auxiliá-lo na gestão da 

segurança da barragem. O PSB auxilia, também, as entidades fiscalizadoras na verificação do 

cumprimento das normas atinentes ao tema (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016b). 

Como previsto no Art. 8º da lei de segurança de barragens, o PSB deve-se conter, 

no mínimo, as seguintes informações: 

 

“Identificação do empreendedor; dados técnicos referentes à implantação do 

empreendimento, do projeto como construído, (...) bem como aqueles necessários para 

a operação e manutenção da barragem; estrutura organizacional e qualificação técnica 

dos profissionais da equipe de segurança da barragem; manuais de procedimentos dos 

roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da 

barragem; regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; indicação da 

área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a serem resguardados de 

quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles indispensáveis à 

manutenção e à operação da barragem; Plano de Ação de Emergência (PAE), quando 

exigido; relatórios das inspeções de segurança; e revisões periódicas de segurança” 

(BRASIL, 2010). 

 

3.1.1 Plano de Ação de Emergência 

 

Conforme o Art. 12 da Lei nº12.334/2010, o PAE tem como objetivo estabelecer as 

ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situações de emergência, 

bem como identificar os agentes a serem notificados dessa ocorrência. Tal documento deve 

estar disponível no local da barragem e nas prefeituras envolvidas, além de ser encaminhado às 

autoridades competentes e aos organismos de defesa civil (BRASIL, 2010). 

O PAE deve ser adaptado à fase de vida da obra, às circunstâncias de operação e às 

suas condições de segurança. É, por isso, um documento datado que deve ser periodicamente 

revisado, sempre que haja lugar a alterações dos dados dos intervenientes, na sequência da 

realização de exercícios de teste ou da ocorrência de situações de emergência, que justifiquem 

alterações ao plano (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016c). 

Dentro do plano deve conter, pelo menos: 

 

“A identificação e análise das possíveis situações de emergência, os procedimentos 

para identificação e notificação de mau funcionamento ou de condições potenciais de 

ruptura da barragem; os procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em 
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situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; e as estratégias e 

meios de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em 

situação de emergência” (BRASIL, 2010). 

 

Como descrito acima, todo o conteúdo do PAE é relacionado diretamente com as 

causas e consequências da potencial ruptura da barragem (ESTEVES, 2013). Portanto, é 

imprescindível a realização de mapas de inundação, onde serão apresentadas as áreas que serão 

inundadas e o respectivo tempo de chegada da onda de cheia até essas áreas, de forma a facilitar 

a execução dos planos de evacuação (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002). 

 

3.2 TIPOS DE ROMPIMENTOS 

 

Um evento de ruptura de uma barragem pode se dar de forma súbita ou gradual, a 

depender dos fatores que levaram o empreendimento à falha e também do tipo de barragem. 

Falhas por deslizamento ou galgamento em barragens de concreto são, de forma geral, súbitas, 

nas quais uma grande parte do maciço é destruída em um curto intervalo de tempo. Nas falhas 

graduais, a ruptura acontece em um intervalo de tempo maior, geralmente horas, e esse tipo de 

falha está mais relacionada às barragens de terra (VISHER, 1997 apud KUHLKAMP, 2016). 

Ademais, existem diversas formar de como esse evento de falha pode acontecer. É 

fato de simples compreensão que as barragens de material solto (terra e enrocamento) são mais 

propensas a erosão que as barragens rígidas. As barragens de concreto de gravidade, por 

exemplo, são bastante estáveis, enquanto que as barragens em arco apresentam um colapso 

rápido, apesar de serem estruturas reconhecidamente fortes. Já as barragens de contrafortes, 

caso ocorra a falha em algum dos elementos estruturais, ocorre uma falha em cadeia dos demais 

elementos, levando à desintegração da barragem (ZUFFO, 2005). 

A seguir, na Tabela 1, são apresentados alguns tipos de falha e suas ligações com 

os tipos de barramento. 
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Tabela 1 – Possibilidade de falha de diferentes tipos de barragens 

Tipo de falha Terra 
Concreto 

Gravidade 

Concreto 

Arco 
Contra-forte 

Galgamento x x x x 

Piping x x x x 

Defeitos nas fundações x x x x 

Escorregamentos x x   

Tombamentos  x x  

Rachaduras x x x x 

Falhas de equipamento x x x x 

Fonte: Adaptado de Brunner (2014). 

 

Além dos tipos de falhas exemplificados na Tabela 1, Brunner (2014) ainda cita 

como mecanismos possíveis para falhas em barragens: abalos sísmicos, falhas na operação das 

comportas, problemas estruturais, ruptura de uma barragem à montante, esvaziamento rápido 

do reservatório, sabotagem e remoção planejada do barramento. 

De acordo com um estudo desenvolvido por Menescal (2009), as causas mais 

frequentes de rompimentos de barragens no Brasil são galgamento, causas desconhecidas e 

piping. É importante ressaltar que tal estudo foi desenvolvido com base em reportagens 

noticiadas pela imprensa, logo, devido à falta de detalhes técnicos suficientes nesse tipo de 

divulgação, fez-se necessária a criação da categorização como desconhecido. O resultado está 

apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Casos envolvendo ruptura de barragens reportados pela imprensa 

(2000 a 2008) 

 

Fonte: Adaptado de Perini (2009). 
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Dessa forma, destacam-se os mecanismos de ruptura por galgamento e por piping 

devido à maior frequência de casos. Além disso, destaca-se também, para o estado do Ceará, a 

possibilidade de rompimento devido à ruptura de uma barragem à montante, haja vista a densa 

rede de reservatórios existente. 

 

3.2.1 Galgamento 

 

O fenômeno do galgamento acontece quando o nível d’água do reservatório se eleva 

acima da cota do coroamento da barragem, ocasionando: arraste de material com subsequente 

ruptura para as barragens de terra; ou sobrecarga excessiva que pode provocar o rompimento 

para barragens de concreto (MOTA, 2017). Pode ser causado por ondas devido a cheias, a 

abalos sísmicos, ou que se formam no reservatório pelos mais diversos motivos (JÓNATAS, 

2013), sendo o vertedouro da barragem incapaz de verter a totalidade da onda afluente. 

Nos casos de galgamento em barragens de terra, o fluxo de água que passa sobre o 

coroamento apresenta modificações em seu regime de escoamento à medida que percorre o 

talude de jusante. Tendo ciência de que a cada alteração do regime de escoamento, altera-se 

também o potencial erosivo do fluxo, tem-se que: iniciando o processo de rompimento, o 

reservatório, de início, em situação estática, estabelece um fluxo pelo coroamento em regime 

subcrítico; conforme a água cai pelo talude de jusante, as velocidades aumentam e o regime 

passa a ser supercrítico (PERINI, 2009). Dessa forma, o processo de erosão na barragem ocorre 

de acordo com o exposto na Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema do processo de galgamento de uma barragem 

 

Fonte: Perini (2009). 
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Tal escoamento produz, devido ao carreamento de material, um corte no 

coroamento a partir de uma zona mais frágil do maciço, que pode evoluir abrangendo toda a 

altura da barragem. De acordo com Jónatas (2013), a localização dessa zona mais frágil é 

incerta, contudo, espera-se que esta se localize na região central da barragem, tendo em vista 

que, de forma geral, o escoamento também se inicia nessa região. É válido salientar que 

problemas construtivos, como regiões com compactação deficiente, podem apresentar-se como 

zonas preferenciais para início da erosão (JÓNATAS, 2013). A Figura 2 a seguir apresenta uma 

sequência de etapas do desenvolvimento da brecha de ruptura para um rompimento por 

galgamento.  

 

Figura 2 – Possível geometria e processo de abertura da brecha numa 

situação ruptura por galgamento 

 

Fonte: Carneiro Neto (2009). 

 

3.2.2 Piping 

 

A percolação excessiva de água através do maciço ou da fundação de uma 

barragem, com carreamento de material, é a causa principal da ocorrência do fenômeno do 

piping. Tal percolação ocasiona uma erosão regressiva, formando uma espécie de “tubo” por 

onde as partículas de material são transportadas, desintegrando o maciço da barragem (Figura 

3). A sequência do processo aumenta as dimensões do “tubo” até que a barragem entre em 

colapso (JÓNATAS, 2013; OLIVEIRA, 2016). 
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Figura 3 – Esquema do processo de piping de uma barragem 

 

Fonte: Perini (2009). 

 

De acordo com Perini (2009), a cota do nível de água do reservatório influencia 

fortemente os fatores responsáveis pelo processo de piping, logo, tal informação é 

imprescindível para as análises desse tipo de ruptura. Ademais, ressalta-se que “para ocorrer de 

instabilidade nos taludes, não é necessário que ocorra uma progressão do piping, uma vez que 

bastam apenas pequenos incrementos de permeabilidade para causar o aumento da poropressão 

que pode resultar na perda da estabilidade” (PERINI, 2009). A Figura 4 apresenta uma 

sequência de etapas do desenvolvimento da brecha de ruptura para um rompimento por piping.  

 

Figura 4 – Possível geometria e processo de abertura da 

brecha numa situação ruptura por piping 

 

Fonte: Carneiro Neto (2009). 

 

3.2.3 Efeito cascata 

 

O fenômeno do rompimento ocasionado devido à ruptura de uma barragem a 

montante, também pode ser denominado de efeito cascata. Em rios com vários reservatórios em 

sequência, “o rompimento de uma barragem a montante pode resultar no colapso de todo o 

sistema” (COLLISCHONN; TUCCI, 1997). 
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Segundo Engecorps (2012), a ruptura em cascata ocorre quando rompe uma 

barragem a montante e as barragens a jusante são incapazes de reter por completo o volume do 

hidrograma ou de verter esse volume através dos vertedouros e outras estruturas de descarga. 

Tal fato acaba produzindo um incremento de nível até a cota máxima da barragem, ocorrendo 

um galgamento que pode provocar a ruptura. 

O rompimento a montante pode ocorrer por piping, galgamento ou por qualquer 

outro mecanismo, contudo, geralmente a ruptura que poderia acontecer nas barragens 

localizadas à jusante seria sempre por galgamento (ENGECORPS, 2012). 

Fusaro (2011) aponta que o risco de ocorrência de um evento de ruptura em cascata 

depende, dentre outros fatores: 

 do volume dos reservatórios e volumes armazenados pelo conjunto de barragens 

no momento da ruptura; 

 da capacidade de defluência dos órgãos extravasores das barragens à jusante; 

 do amortecimento da cheia de ruptura ao longo do vale e no reservatório; 

 do tempo de viagem da onda de cheia gerada pela ruptura; 

 do tempo de identificação e notificação do evento; 

 da existência de ações previstas nos Planos de Ação de Emergência para esta 

situação de risco. 

 

3.2.4 Brecha de ruptura 

 

A determinação das configurações geométricas da brecha, juntamente com sua 

localização e tempo de desenvolvimento, são de extrema importância para que seja possível a 

realização de um estudo preciso acerca dos hidrogramas de saída e da inundação à jusante. 

Contudo, tais parâmetros estão entre os que apresentam maiores incertezas durante os estudos 

de ruptura (BRUNNER, 2014). 

As estimativas dos parâmetros relacionados às brechas podem ser feitas das 

seguintes formas: “avaliação de casos similares e adoção de seus parâmetros; utilização de 

equações de previsão, formuladas a partir de estudos de caso de rupturas; utilização de modelos 

matemáticos que se baseiam em princípios hidráulicos e de transporte de sedimentos; utilização 

de modelos reduzidos” (PERINI, 2009). 

Entretanto, Perini (2009) também apontou que o fato de não haver dados de brecha 

relatados para a grande variabilidade de tipos de barragem existente, apresenta-se como 
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desvantagem na utilização dos parâmetros de casos similares e, também, na utilização das 

equações de previsão, devido à incerteza associada a estas. Os modelos matemáticos 

apresentam limitações devido às dificuldades da modelagem dos mecanismos de evolução da 

brecha e dos processos erosivos que os governam. Já os modelos reduzidos são utilizados para 

produzir dados que possibilitem a calibração e avaliação dos modelos matemáticos. 

Dando destaque às equações de regressão para determinação dos parâmetros das 

brechas, tem-se que estas devem ser selecionadas de forma a utilizá-las em barragens que 

tenham o mesmo perfil das barragens que foram analisadas para o desenvolvimento da equação 

(BRUNNER, 2014). Dentre as equações desenvolvidas com base em barragens de terra e de 

enrocamento, pode-se citar, dentre outros, os trabalhos de MacDonald e Langridge-Monopolis 

(1984), Von Thun e Gillette (1990), Froehlich (1995), Froehlich (2008), e Xu e Zhang (2009). 

As equações de regressão de Froehlich estão entre as mais difundidas, sendo 

apresentadas na Tabela 2 a seguir. Sendo Bméd a largura média da brecha, hb a altura da brecha, 

Vw o volume do reservatório no momento da ruptura, K0 uma constante que varia com o tipo 

de rompimento, e g a aceleração da gravidade. Para Froehlich, hb é determinado assumindo-se 

que a brecha vai do topo da barragem até a elevação natural do terreno.  

 

Tabela 2 – Equações empíricas para cálculo dos parâmetros da brecha de ruptura 

Referência 

Número 

de casos 

de 

estudo 

Brecha 
Tempo de 

formação 
Observações 

Froehlich 

(1995) 
63 

𝐵𝑚é𝑑 = 0,1803 × 𝐾0 

× 𝑉𝑤
0,32 × ℎ𝑏

0,19
 

𝑡 = 0,00254 × 

𝑉𝑤
0,53 × ℎ𝑏

−0,9
 

 K0 (1,4 para 

galgamento; 1,0 

para piping) 

 t em horas 

 H:V (1,4:1 para 

galgamento; 0,9:1 

para piping) 

Froehlich 

(2008) 
74 

𝐵𝑚é𝑑 = 0,27 × 𝐾0 

× 𝑉𝑤
0,32 × ℎ𝑏

0,04
 

𝑡 = 63,2 × √
𝑉𝑤

𝑔ℎ𝑏
2 

 K0 (1,3 para 

galgamento; 1,0 

para piping) 

 t em segundos 

 H:V (1:1 para 

galgamento; 0,7:1 

para piping) 

Fonte: Adaptado de Brunner (2014).  

 

Para as barragens de concreto, as análises relativas às configurações geométricas 

das brechas são, geralmente, mais simplificadas. Usualmente, considera-se a remoção 
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instantânea ou em um curto intervalo de tempo de uma parte da barragem ou, em alguns casos, 

de toda a estrutura (COLORADO, 2010). De acordo com um estudo de Viseu (2008), pode-se 

considerar, para dimensões e tempo de abertura das brechas em barragens de concreto, os 

critérios expostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Critérios para parâmetros da brecha de ruptura em barragens de concreto 

Tipo de 

barragem 

Características da brecha 

Dimensão Tempo de ruptura 

Arco Ruptura total 10 min 

Gravidade 
Brecha retangular correspondente a 50% 

da estrutura total ou 3 dos blocos maiores 
30 min 

Fonte: Adaptado de Viseu (2008). 

 

3.2.5 Casos de rompimento 

 

A Tabela 4 a seguir apresenta uma síntese de alguns casos de rompimento de 

barragens.  

 



31 

 

Tabela 4 – Exemplos de eventos de ruptura de barragens 

*A barragem Armando Salles de Oliveira rompeu devido à ruptura da Barragem Euclides da Cunha. 

Fonte: Duffaut (2009); Jasen (1983); Brasil (2005); Menescal et al. (2005); Lauriano (2009). 

 

Barragem Local Tipo 
Capacidade 

(hm³) 

Altura 

(m) 

Ano de 

ruptura 

Quando 

ocorreu 

Brecha 

(BxH) 

(m) 

Extensão 

da área 

inundada 

Nível 

d’água 

máximo 

Vazão de 

pico (m³/s) 
Motivo 

Malpasset França 
Concreto 

Arco 
51 66 1959 

5 anos após 

a construção 
- 12 km 20 m - 

Percolação 

pela 

fundação 

Orós Brasil Terra 1.940 54 1960 
Durante a 

construção 
201 x ? 338 km - 9.630 Galgamento 

Teton 
Estados 

Unidos 
Terra 308 93 1976 

Primeiro 

enchimento 
46 x 79 - - 66.000 Piping 

Euclides 

da Cunha 
Brasil Terra 18,5 92 1977 

19 anos 

após a 

construção 

131 x 53 - - - Galgamento 

Armando 

Salles de 

Oliveira 

(Limoeiro) 

Brasil Enrocamento - - 1977 

11 anos 

após a 

construção 

168 x 35 - - - 

Galgamento 

(Efeito 

cascata*) 

Camará Brasil 
Concreto 

Gravidade 
27 50 2004 

2 anos após 

a construção 
15 x 20 20 km - - 

Percolação 

no encontro 

com a 

ombreira 

Algodões I Brasil Terra 52 50 2009 
8 anos após 

a construção 
- - - - 

Percolação 

no encontro 

com a 

ombreira 
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3.3 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE RUPTURA 

 

A modelagem matemática é uma importante ferramenta de planejamento e apoio à 

segurança de barragens, uma vez que permite a simulação da ruptura hipotética de uma estrutura 

de barramento e a propagação da onda decorrente do acidente, com o intuito de avaliar os 

impactos produzidos pela onda e o potencial risco associado a este evento (VERÓL, 2010). 

No meio científico, já foram desenvolvidos diversos modelos para realizar a 

simulação do fenômeno de ruptura de barragens, sendo estes de diferentes complexidades, 

diferenciando-se em função da precisão da simulação, da estabilidade numérica e da robustez 

dos cálculos (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Exemplos de modelos para simulação de rompimento de barragens 

 Modelo Organização/ Suporte 

1D 

HEC-RAS USACE 

MIKE 11 DHI 

DAMBRK NWS 

SMPBRK NWS 

FLDWAV NWS 

Hydro 1D Mott MacDonald 

InfoWorks RS Wallingford Software 

ISIS Wallingford Software 

BOSS DAMBRK Boss International 

SOBEK WL/ Delft Hydraulics 

DBK 1 IWHR, China 

Cliv PLUS EPUSP 

HAESTED DAMBRK HAESTED METHODS 

LATIS Tams 

TVDDAM Royal Institute of Technology 

RUBAR 3 Cemagref 

CASTOR Cemagref 

SOBEK Delft Hydraulics 

DYNET-ANUFLOOD ANU – Reiter Ltd 

RECAS ENEL Centro di Ricerca Idraulica 

STREAM ENEL Centro di Ricerca Idraulica 

FLORIS ETHZ 

RUPTURE EDF – Ladoratoire National Hydraulique 

DAMBRK-UK Binnie & Partners 

2D 
HEC-RAS USACE 

MIKE 21 DHI 
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JFLOW Jeremy Benn Associates 

Hydro 2D Mott MacDonald 

DIVAST Cardiff University 

DelftFLS Delft Hydraulics 

SMS USACE, EMRL e FHWA 

DBK 2 IWHR, China 

FLOOD 2D ENEL Centro di Ricerca Idraulica 

2D-MB ETHZ 

RUBAR 20 Cemagref 

DYX 10 Consulting Engineers Reiter Ltd 

TELEMAC-2D EDF – Ladoratoire National Hydraulique 

3D 

MIKE 3 DHI 

Hydro 3D Mott MacDonald 

Delft 3D Delft Hydraulics 

FLUENT FLUENT 

TRIVAST Cardiff University 

TELEMAC-3D EDF – Ladoratoire National Hydraulique 

Fonte: Adaptado de Lauriano (2009).  

 

Além dos modelos hidrodinâmicos unidimensionais e bidimensionais e dos 

modelos físicos (3D) para simulação do escoamento, existem também modelos simplificados, 

que são menos robustos e demandam um menor esforço computacional e de dados de entrada, 

apresentando, portanto, resultados menos precisos (LAURIANO, 2009). 

Para casos práticos, os modelos hidrodinâmicos unidimensionais são, 

historicamente, os mais utilizados, visto que apresentam resultados com boa precisão e 

interfaces menos complexas. 

 

3.3.1 HEC-RAS 

 

O HEC-RAS é um software livre de modelagem hidrodinâmica unidimensional 

desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center (HEC) do U.S. Army Corps of Engineers 

(USACE). Tal software utiliza as equações de Saint-Venant para cálculo do escoamento. Estas 

são equações unidimensionais originais de fluxo não-permanente em leitos fluviais e quando 

utilizada uma abordagem unidimensional as equações de Saint-Venant, em conformidade com 

os princípios da conservação da massa e quantidade de movimento, podem ser descritas como 

apresentadas nas Equações 1 e 2 a seguir (KUHLKAMP,2016; LAURIANO, 2010; BRASIL, 

2005): 
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 Conservação da Massa 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ ℎ

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0                                                         (1) 

 

 Conservação da Quantidade de Movimento 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑥
= 𝑔(𝑆0 − 𝑆𝑓)                                                (2) 

  

Onde: t é a variável independente relativa ao tempo (s); x é a variável independente 

relativa à direção do escoamento (m); u é a velocidade média do escoamento (m/s); g é a 

aceleração da gravidade (m/s²); h é a espessura da lâmina líquida (m); S0 é a declividade da 

calha fluvial ou do fundo do canal (m/m); Sf é a declividade média da linha de energia (m/m). 

Como especificado em Ramos et al. (1989), a aplicação dessas equações implica 

nas seguintes hipóteses simplificadoras: distribuição hidrostática de pressões; perda de carga 

estimada pela fórmula de Manning; escoamento unidimensional; pequena declividade do fundo 

do canal; fluido incompressível e homogêneo (massa específica constante); e perfil uniforme 

de velocidade na seção transversal do canal. 

No modelo HEC-RAS, o fluxo pode ser calculado em regimes subcríticos, 

supercríticos e misto, no qual poderão ocorrer mudanças do regime supercrítico para subcrítico, 

ou vice-versa. 

De acordo com Lauriano (2009), os principais parâmetros que devem ser inseridos 

para a criação de um modelo no HEC-RAS são: condição de contorno de montante (hidrograma 

de montante); condição de contorno de jusante (inclinação à jusante, cotagrama ou curva chave 

de escoamento permanente); seções transversais ao longo do eixo do rio (seções 

topobatimétricas); estruturas hidráulicas e suas características (barragens, pontes, diques); 

coeficientes de rugosidade da superfície (número de Manning). 

Deve-se lembrar também que para a simulação do rompimento de barragens, devem 

ser inseridos, além dos dados especificados, o tipo de ruptura, a geometria da brecha, suas 

dimensões e o tempo de abertura. 

a) Condição de contorno de montante 

Como condição de montante pode ser aplicado o hidrograma das vazões afluentes 

no reservatório da barragem modelada (BRUNNER, 2016). 
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b) Condição de contorno de jusante  

Para a modelagem no HEC-RAS, são quatro condições de contorno de jusante que 

podem ser especificadas (BRUNNER, 2016): 

 Série temporal de elevações do nível de água; 

 Série temporal de vazões (se os dados registrados são disponíveis e o 

modelo está sendo calibrado para um evento de inundação específico); 

 Curva chave de escoamento permanente; 

 Curva chave de escoamento permanente obtida com o uso da equação de 

Manning, onde o valor da variável S é especificado como a declividade do 

fundo do canal na proximidade da seção transversal de ordem n. 

As condições iniciais para as variáveis vazão e cota do nível d’água devem ser 

conhecidas para o tempo t = 0, em todas as séries transversais (i = 1, 2, 3, ... n). 

 

c) Seções transversais ao longo do eixo do rio 

De acordo com Brasil (2005), as informações topográficas requeridas pelo modelo 

são necessárias para a representação do curso d’água e da planície de inundação no modelo. 

Desta forma, basicamente dois tipos de dados topográficos devem ser obtidos: perfis 

longitudinais do curso d’água; e seções transversais do curso d’água, indicando a presença de 

planícies de inundação (zonas de armazenamento). 

As seções transversais do curso d’água, para levantamento dos dados topográficos 

quantitativos, devem ser divididas em três zonas: 

 Leito principal, que conduz as vazões de estiagem e pequenas vazões de 

cheia; 

 Leito maior, que conduz vazões de cheia mantendo a direção preferencial 

do escoamento definida pelo leito principal; 

 Planície de inundação, onde não se pode identificar uma direção 

preferencial de escoamento.  

Cunge et al. (1980) apud Brasil (2005) sugerem que as seções transversais devem 

ser levantadas em intervalos de 200 a 5000 metros, observando a variação da geometria do 

curso d’água principal e a presença de singularidades. De forma ideal o limite máximo, para o 

intervalo entre curvas de nível, e o mínimo, para a escala de mapas, capazes de permitir a 

adequada obtenção de informações topográficas necessárias à modelagem, são, 

respectivamente, 1 m e 1:10.000. Entretanto, para grandes áreas esse tipo de mapa raramente 
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existe, sendo mais comuns os mapas com escala de 1:25.000, 1:50.000 e 1:100.000, com curvas 

de nível espaçadas em intervalos de 5 m, 10 m e 20 m, respectivamente. Assim, levantamentos 

topográficos complementares são usualmente necessários de forma a assegurar a qualidade da 

representação da geometria do curso d’água e seu vale no modelo. 

A descrição incompleta ou com poucos detalhes da área a ser modelada pode afetar 

significativamente os volumes escoados e consequentemente a modelagem da onda de ruptura. 

Deve-se procurar equilibrar a representação da conformação do vale a jusante de maneira a 

representar locais com zonas de armazenamento e áreas que apresentem mudança de 

declividade ou da forma da seção transversal (BRASIL, 2005). 

 

d) Estruturas hidráulicas e suas características  

Para a modelagem, faz-se necessária a identificação de elementos do curso d’água 

que influem sobre a forma e as características da cheia, por exemplo: diques naturais e 

artificiais, aterros de estradas, pontes, obstáculos na planície de inundação, dentre outros. As 

principais fontes de informação para o levantamento de desses dados qualitativos são mapas, 

fotografias aéreas, imagens de satélite e visitas de campo (BRASIL, 2005). 

 

e) Coeficientes de rugosidade da superfície 

O número de Manning é usado para descrever a resistência ao fluxo devido à 

rugosidade do canal, podendo ser especificado para cada seção transversal ou para cada trecho 

fluvial. Em cada seção, um valor diferente de rugosidade pode ser associado para o canal 

principal e para as planícies de inundação, podendo variar também em função do nível de água 

ou da vazão (LAURIANO, 2009). 

Os coeficientes de rugosidade devem ser estimados em função das características 

do solo e revestimento vegetal presente. Baseados vistorias in loco, fotografias recentes da 

região, pesquisas bibliográficas de canais com características similares, imagens de satélite 

pode-se tentar zonear as áreas análogas para a aplicação de valores do coeficiente de rugosidade 

de Manning (CARNEIRO NETO, 2009). 

Segundo Carneiro Neto (2009), a seleção do valor apropriado para este coeficiente 

é bastante significativa na confiabilidade dos dados calculados, visto que as incertezas na 

escolha do indicador de rugosidade afetam diretamente a altura de inundação. Deve-se ressaltar 

que o valor da rugosidade de Manning em inundações é consideravelmente maior do que 

quando o rio está confinado no seu curso normal. As obstruções temporárias devido à alta 
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velocidade da água e os resíduos levados pela onda de enchente provocam um aumento 

significativo do coeficiente. 

 

3.3.2 Modelo MS-20S 

 

Segundo Pereira et al. (2017), nos últimos anos, tem se tornado crescente a aposta 

em modelos simplificados para efetuar análises rápidas e ordenar, em termos de risco, conjuntos 

com um número considerável de barragens, utilizando formulações simplificadas e programas 

mais acessíveis como Google Earth. 

Um exemplo desse tipo de metodologia é o modelo simplificado desenvolvido no 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Portugal. Esse modelo (MS-20S) surgiu da 

necessidade de analisar, em um curto intervalo de tempo, mais de 100 barragens sob a jurisdição 

da Agência Nacional de Águas (ANA) do Brasil. Essa metodologia é baseada em equações 

empíricas que constam de estudos de diversos autores e que permitem estimar a vazão de pico 

gerada em função da altura da barragem, do volume do reservatório ou da combinação de 

ambos, ou seja, o cálculo torna-se mais simplificado, pois considera-se que tais características 

constituem variáveis conhecidas a priori. O modelo utiliza imagens satélite dos vales à jusante 

para definir os mapas de inundação e seus resultados servem para classificar o dano potencial 

associado à ruptura de barragens (PEREIRA et al.,2017). 

Salienta-se, porém, que os mapas de inundação gerados pelo método MS-20S não 

podem servir como base para o desenvolvimento dos Planos de Ação de Emergência (PAE) das 

barragens, devido as grandes simplificações envolvidas no processo (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ÁGUAS, 2016d). 
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4 METODOLOGIA 

 

As etapas metodológicas a serem executadas para a realização do presente trabalho 

estão especificadas abaixo. 

  

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A Bacia Hidrográfica do Banabuiú, apresenta-se como uma sub-bacia da Bacia do 

Jaguaribe, juntamente com as sub-bacias do Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Salgado e Baixo 

Jaguaribe. Tal sub-bacia localiza-se na região central do estado do Ceará e possui uma área de 

drenagem de 19.810 km², o que corresponde a pouco mais de 13% do território do estado 

(Figura 5). 

Figura 5 – Localização da bacia hidrográfica do Banabuiú 

no estado do Ceará 

 

Fonte: Autora (2018).  
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Dentro da região da bacia encontram-se doze municípios, sendo eles: Banabuiú, 

Boa Viagem, Ibicuitinga, Madalena, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Pedra 

Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu.  

O clima da região é do tipo tropical quente semiárido, caracterizado por altas 

temperaturas e baixas precipitações, sendo a média pluviométrica anual de aproximadamente 

725 mm (IPECE, 2016). A vegetação é predominantemente caatinga degradada (arbustiva 

densa ou aberta). No relacionado ao relevo, a bacia do Banabuiú apresenta vales abertos, com 

pequenas amplitudes entre os fundos dos vales e os interflúvios. Outro aspecto são as 

declividades dos talvegues dos rios, que são, em média, 0,095 m/m (SANTANA, 2009). 

Os principais reservatórios localizados na sub-bacia em questão estão identificados 

no mapa da Figura 6 abaixo. Já na Tabela 6, pode-se observar a capacidade de acumulação de 

projeto destes reservatórios. É importante ressaltar que tais valores podem se modificar ao longo 

dos anos devido ao processo de assoreamento dos reservatórios. 

 

Figura 6 – Mapa da Bacia do Banabuiú com a localização dos principais reservatórios 

 
Fonte: Autora (2018). 
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Tabela 6 – Localização e capacidade de acumulação dos principais reservatórios da Bacia do 

Banabuiú 

Açude Município Capacidade (m³) 

Banabuiú Banabuiú 1.601.000.000 

Capitão Mor Pedra Branca 6.000.000 

Cedro Quixadá 126.000.000 

Cipoada Morada Nova 86.090.000 

Curral Velho Morada Nova 12.165.745 

Fogareiro Quixeramobim 118.820.000 

Jatobá Milhã 1.070.000 

Monsenhor Tabosa Monsenhor Tabosa 12.100.000 

Patu Senador Pompeu 71.829.000 

Pedras Brancas Quixadá 434.040.000 

Pirabibu Quixeramobim 74.000.000 

Poço do Barro Morada Nova 52.000.000 

Quixeramobim Quixeramobim 54.000.000 

São José I Boa Viagem 7.670.000 

São José II Piquet Carneiro 29.140.000 

Serafim Dias Mombaça 43.000.000 

Trapiá II Pedra Branca 18.190.000 

Umari Madalena 35.040.000 

Vieirão Boa Viagem 20.960.000 

Fonte: Adaptado de Santana (2009). 

 

Para a realização do presente trabalho selecionou-se como reservatório principal a 

ser modelado o Banabuiú, devido ao seu papel estratégico no abastecimento dos municípios 

localizados dentro da bacia hidrográfica e também em outras regiões do estado, sendo este o 

terceiro maior do Ceará em capacidade de acumulação. A barragem do Banabuiú possui dois 

afluentes principais, o rio Banabuiú e o rio Quixeramobim, dessa forma, para a realização da 

modelagem de ruptura em cascata, selecionou-se o rio Quixeramobim, visto que neste rio 

encontra-se o reservatório Fogareiro, o maior à montante do Banabuiú. Além disso, entre as 

duas barragens citadas, encontra-se também a Barragem Quixeramobim. A Figura 7 apresenta 

o detalhamento das três barragens dentro da bacia hidrográfica. 
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Figura 7 – Detalhe dos açudes selecionados para modelagem 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Além disso, a escolha foi baseada também na disponibilidade de dados de projeto 

para utilização nos processos da modelagem. 

As barragens selecionadas encontram-se bem próximas, o que reforça a ideia da 

densa rede de reservatórios existente e dá suporte à hipótese do rompimento em cascata. A 

Tabela 7 mostra a distância entre as barragens, medidas em linha reta, de maciço a maciço. 

 

Tabela 7 – Distância entre as barragens a serem modeladas 

Trecho Distância (km) 

Fogareiro – Quixeramobim 19,90 

Quixeramobim – Banabuiú 45,70 

Fonte: Autora (2018). 

 

A seguir serão apresentadas as fichas técnicas das barragens selecionadas (Tabelas 

8, 10 e 12) e os dados de Cota x Volume (Tabelas 9, 11 e 13). 
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4.1.1 Barragem Banabuiú 

 

Tabela 8 – Ficha técnica da Barragem Banabuiú 

Barragem Banabuiú (Barragem Arrojado Lisboa) 

 

Localização 

Município Banabuiú 

Coordenada E 508.724 

Coordenada N 9.411.109 

 

Barragem 

Ano de conclusão 1966 

Tipo Terra zoneada 

Capacidade de projeto (m³) 1.601.000.000 

Bacia hidrográfica (km²) 14.249,52 

Bacia hidráulica (ha) 14.487,00 

Vazão regularizada (m³/s) 12,93 

Extensão pelo coroamento (m) 824,00 

Largura do coroamento (m) 12,00 

Cota do coroamento (m) 146,00 

Altura máxima (m) 57,70 

 

Sangradouro 

Tipo Perfil Creager 

Largura (m) 102,00 

Cota da soleira (m) 142,50 

 

Tomada D’Água 

Tipo Galeria tubular dupla 

Diâmetro (mm) 3000 

Comprimento (m) 310,00 

Cota (m) 94,12 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2015); Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2018). 
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Tabela 9 – Relação cota x volume da Barragem Banabuiú 

Cota (m) Volume (m³) 

87,50 0 

88,00 100 

89,00 200 

90,00 3000 

91,00 9000 

92,00 21000 

93,00 59000 

94,00 162000 

95,00 359000 

96,00 673000 

97,00 1178000 

98,00 1931000 

99,00 2978000 

100,00 4444000 

101,00 6475000 

102,00 9123000 

103,00 12465000 

104,00 16522000 

105,00 21212000 

106,00 26397000 

106.71 30299000 

107,50 41500000 

112,50 111500000 

117,50 201500000 

122,50 321500000 

127,50 521500000 

132,50 751500000 

137,50 1141500000 

142,50 1601000000 

143,50 1676500000 

150,00 6557696000 

200,00 281161216000 

Fonte: Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2018). 
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4.1.2 Barragem Quixeramobim 

 

Tabela 10 - Ficha técnica da Barragem Quixeramobim 

Barragem Quixeramobim 

 

Localização 

Município Quixeramobim 

Coordenada E 465.409 

Coordenada N 9.425.422 

 

Barragem 

Ano de construção 1960 

Tipo Concreto Gravidade 

Capacidade de projeto (m³) 54.000.000 

Capacidade obtida por batimetria (2008) (m³) 7.889.000 

Bacia hidrográfica (km²) 7.005,63 

Bacia hidráulica (ha) 1.134,00 

Vazão regularizada (m³/s) 1,70 

Extensão pelo coroamento (m) 180,00 

Largura do coroamento (m) 6,00 

Cota do coroamento (m) 207,00 

Altura máxima (m) 16,89 

 

Sangradouro 

Tipo Perfil Creager 

Largura (m) 150,00 

Cota da soleira (m) 202,00 

 

Tomada D’Água 

Tipo Galeria tubular dupla 

Diâmetro (mm) 60 

Comprimento (m) 20,00 

Cota (m)  -  

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2015); Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2018). 
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Tabela 11 – Relação cota x volume da Barragem Quixeramobim 

Cota (m) Volume (m³) 

92,00 0 

92,50 0,006 

93,00 0,128 

93,50 3692 

94,00 21203 

94,50 51309 

95,00 90851 

95,50 138834 

96,00 196731 

96,50 267454 

97,00 369401 

97,50 533090 

98,00 819066 

98,50 1260378 

99,00 1871937 

99,50 2639875 

100,00 3531180 

100,50 4508600 

101,00 5549200 

101,50 6656490 

102,00 7889000 

110,00 46318000 

150,00 1558522000 

Fonte: Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2018). 
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4.1.3 Barragem Fogareiro 

 

Tabela 12 – Ficha técnica da Barragem Fogareiro 

Barragem Fogareiro (Barragem Ant. Ferreira Antero) 

 

Localização 

Município Quixeramobim 

Coordenada E 445.785 

Coordenada N 9.428.861 

 

Barragem 

Ano de construção 1996 

Tipo Terra homogênea 

Capacidade de projeto (m³) 118.820.000 

Bacia hidrográfica (km²) 5.200,00 

Bacia hidráulica (ha) 1.845,00 

Vazão regularizada (m³/s) 1,20 

Extensão pelo coroamento (m) 560,00 

Largura do coroamento (m) 8,00 

Cota do coroamento (m) 240,00 

Altura máxima (m) 29,80 

 

Sangradouro 

Tipo Canal escavado (soleira espessa) 

Largura (m) 350,00 

Cota da soleira (m) 236,20 

 

Tomada D’Água 

Tipo Galeria tubular dupla 

Diâmetro (mm) 1500 

Comprimento (m) 140,00 

Cota (m) 219,60 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2015); Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2018). 
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Tabela 13 – Relação cota x volume da Barragem Fogareiro 

Cota (m) Volume (m³) 

205,00 0 

207,50 1500 

210,00 10000 

212,50 30000 

215,00 140000 

217,50 650000 

220,00 2260000 

222,50 5790000 

225,00 12170000 

227,50 22350000 

230,00 37870000 

232,20 60700000 

235,00 93640000 

236,20 118820000 

237,50 146050000 

240,00 200210000 

300,00 8038521000 

Fonte: Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (2018). 
 

4.2 MODELAGEM DE RUPTURA 

 

Para a realização das simulações será utilizado o software HEC-RAS (River 

Analysis System), na versão 5.0.3. Tal programa foi escolhido por se tratar de um software livre 

e por ser um dos mais populares para realização de modelagens hidráulicas. 

Os estudos de rompimentos hipotéticos de barragens, de acordo com o Boletim 111 

do Comitê Internacional de Grandes Barragens (ICOLD, 1998), deve ser as seguintes etapas de 

desenvolvimento (Figura 8): 

 

Figura 8 – Fluxograma para elaboração de estudos de ruptura segundo ICOLD 

 

Fonte: ICOLD (1998).  
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O presente trabalho será desenvolvido somente até a etapa de geração de mapas de 

inundação, contudo, ressalta-se a importância da elaboração de planos de contingência para os 

Planos de Ação de Emergência (PAE) exigidos pela lei nacional de segurança de barragens.  

A elaboração do hidrograma de ruptura, primeira etapa do processo, se dará com a 

aquisição dos valores de vazão a partir do estudo realizado pela Secretaria de Recursos Hídricos 

do Estado do Ceará (SRH-CE), desenvolvido contemporaneamente a este trabalho, a pedido do 

Banco Mundial para análise da segurança da barragem Banabuiú e posterior implantação do 

projeto Malha D’Água na área Banabuiú - Sertão Central. Tal estudo realizou a modelagem 

hidrológica no software HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) versão 4.2.1, também 

desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center (HEC) do U.S. Army Corps of Engineers 

(USACE). 

Dando sequência às etapas do ICOLD, deve-se realizar a propagação da onda de 

ruptura no vale à jusante, considerando diferentes cenários de ruptura. Para este trabalho serão 

considerados dois dos cenários modelados pela SRH-CE (Tabela 14), o primeiro considerando 

uma vazão advinda de uma chuva com período de retorno de 1000 anos, e o segundo 

considerando somente o volume acumulado nos reservatórios. 

 

Tabela 14 – Cenários da modelagem 

 Cenário 1 Cenário 2 

Período de retorno do evento de chuva (TR) (anos) 1.000 - 

Rompimento – Fogareiro Sim Sim 

Rompimento – Quixeramobim Sim Sim 

Rompimento – Banabuiú Não Não 

Fonte: Autora (2018). 

 

É importante ressaltar que, em todos os cenários modelados, a Barragem do 

Banabuiú não rompe por galgamento, ou seja, o vertedouro da barragem é capaz de verter a 

vazão decorrente dos dois cenários simulados (SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

DO ESTADO DO CEARÁ, 2018; ARAÚJO, 2016). 

A última etapa da sequência do ICOLD a ser abordada nesse trabalho, a geração 

dos mapas de inundação, será realizada a partir dos resultados obtidos com a propagação da 

onda de cheia pelo HEC-RAS. 
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4.2.1 Preparação dos dados de entrada do modelo 

 

Para a realização das simulações de ruptura, o software HEC-RAS, como abordado 

no capítulo anterior, necessita como dados de entrada principais: o alinhamento do rio e sua 

declividade (condição de jusante); seções transversais ao longo do rio; a vazão de saída do 

reservatório no momento da ruptura (condição de montante); as características geométricas das 

barragens; coeficientes de rugosidade da superfície (número de Manning); e os dados da brecha 

de ruptura. 

 

4.2.1.1 Topografia da região 

 

Considerou-se como topografia da região o conjunto dos dados de entrada que 

envolve o alinhamento do rio, a declividade do rio e as seções transversais. 

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a modelagem a ser realizada, caso se 

tenha como objetivo o desenvolvimento de Planos de Ação de Emergência (PAEs) para as 

barragens, deve utilizar dados topográficos bastante precisos para que a área de inundação 

determinada seja a mais próxima da realidade na ocorrência de um acidente, ou seja, seria 

necessário a realização de um levantamento topobatimétrico nas seções transversais ao longo 

do rio. Contudo, devido aos custos elevados desse tipo de levantamento, à extensão 

considerável da região estudada, e por se tratar de um estudo preliminar de ruptura, foi utilizado 

nesse trabalho um modelo digital de elevação (MDE) a partir de imagens SRTM 30 m (Shuttle 

Radar Topography Mission), que apresentam precisão estimada das altitudes na ordem de 2 a 

5 metros de erro absoluto e valores inferiores para diferenças de altitude. Outros tipos de estudos 

que também necessitam de uma boa precisão de dados topográficos, como a elaboração de 

projetos de adutoras, por exemplo, também estão utilizando os dados da SRTM para a 

elaboração dos estudos preliminares (MOLINAS, 2018). 

Nesse contexto, a preparação da topografia para dado de entrada no HEC-RAS se 

deu da seguinte forma: 

Primeiramente, com o auxílio do software livre Google Earth, que disponibiliza 

imagens da superfície do globo terrestre, foi feito o desenho do alinhamento do rio à jusante 

das barragens, desde a barragem Fogareiro, passando pela barragem Quixeramobim até a região 

à jusante da barragem Banabuiú, buscando sempre, dentre as imagens disponibilizadas, aquela 

que mostrasse períodos de cheia, para melhor identificação do leito do rio. “Os critérios mais 
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adequados para a fixação da fronteira de jusante são os que se baseiam nas fronteiras físicas, 

ou seja, a foz do rio no oceano, a seção de confluência com outro rio de maior dimensão ou um 

reservatório a jusante” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016c). Para as barragens 

Fogareiro e Quixeramobim, o critério foi um reservatório à jusante. Já para a barragem do 

Banabuiú, o critério selecionado foi a confluência com outro rio, no caso, o rio Sitiá. 

Em seguida, foram desenhadas as seções transversais de interesse. De acordo com 

Brunner (2014), a determinação das seções deve ser de forma perpendicular à direção do 

escoamento e deve-se prever a rota tomada pelo escoamento durante a propagação da onda. O 

espaçamento entre as seções deve se dar de forma a contemplar as contrações, expansões, 

modificações bruscas do leito do rio e devem representar da melhor forma o rio analisado, 

buscando evitar erros físicos elevados no resultado final das simulações (BRUNNER, 2014; 

SOUZA; MARTINS; FADIGA JUNIOR, 1991). Foram desenhadas 139 seções, sendo a largura 

da adotada de 800 metros, pois observou-se que esta abrangia a calha do rio. As Figuras 9 e 10 

a seguir apresentam, respectivamente, o desenho do rio principal com as seções em uma visão 

geral e em uma visão mais aproximada de determinado trecho. 

 

Figura 9 – Rio principal e seções transversais 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 10 – Detalhe aproximado das seções transversais à jusante da barragem Fogareiro 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

O arquivo na extensão .kmz gerado no Google Earth com o desenho do rio e das 

seções transversais, foi então transferido para o software de geoprocessamento Global Mapper, 

versão 19 (Figura 11). Tal software possibilitou, a partir do MDE com imagens SRTM extrair, 

para a região de abrangência do rio, curvas de nível principais de 5 em 5 metros e secundárias 

de 1 em 1 metro. A licença do software utilizada é da Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará (COGERH). 

 

Figura 11 – Imagens SRTM no software Global Mapper para extração das curvas de nível 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Essas curvas de nível foram, então, exportadas, junto com o desenho do rio e das 

seções, para o software AutoCAD Civil 3D 2018, versão estudantil. Depois, foi gerada a 

superfície do terreno, a partir das curvas de nível, com a função Surface, sendo o intervalo dos 

contornos o mesmo selecionado para geração das curvas de nível no Global Mapper, 5 metros 

(Figura 12). 

 

Figura 12 – Geração da superfície do terreno a partir das curvas de nível no AutoCAD 

Civil 3D 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Para que seja possível exportar esses dados para o HEC-RAS, faz-se necessária 

geração do alinhamento do rio, com a função Alignment (Criar alinhamento a partir de objeto) 

(Figura 13), e a transformação das polylines de cada seção transversal em Sample Lines (Figura 

14).  

Porém, anteriormente, dividiu-se o rio principal em três trechos, sendo um para 

representar a região à jusante de cada barragem estudada, ou seja, foram gerados três 

alinhamentos. Os trechos ficaram, respectivamente, com 25 km, 60 km e 43 km 

aproximadamente. Além disso, foram adicionadas mais três seções transversais à montante das 

seções dos locais dos barramentos, bem próximas umas das outras, pois, no HEC-RAS, serão 

necessárias para compor as condições de contorno (COLORADO, 2010). 
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Figura 13 – Geração do alinhamento do rio no AutoCAD Civil 3D 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Figura 14 – Geração das seções transversais (Sample Lines) no AutoCAD Civil 3D 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Por fim, exportou-se os três alinhamentos e as seções transversais para um formato 

que o HEC-RAS consegue processar, arquivos .geo (Figura 15).  

 

  



54 

 

Figura 15 – Exportação da geometria para o HEC-RAS 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Em relação à declividade do rio, esta foi calculada para cada um dos três trechos a 

partir da Equação 3. Os comprimentos dos trechos foram obtidos no AutoCAD Civil 3D e as 

diferenças de altitude entre o início e o final dos trechos foram obtidos no Google Earth. 

 

𝐷𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
∆𝐻 (𝑚)

𝐿 (𝑚)
                                                  (3) 

 

4.2.1.2 Vazões de pico 

 

Conforme dito anteriormente, as vazões foram obtidas a partir da modelagem 

realizada pela SRH-CE e estão apresentadas na Tabela 15, em m³/s. 

 

Tabela 15 – Vazões de pico 

 Cenário 1 Cenário 2 

Fogareiro 20.908,90 20.908,90 

Quixeramobim 10.404,70 8.904,20 

Banabuiú 5.909,80 259,20 

Fonte: Autora (2018). 
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4.2.1.3 Coeficientes de rugosidade da superfície (número de Manning) 

 

O número de Manning deve ser inserido para cada seção transversal. Selecionou-se 

um n = 0.035, que, de acordo com o capítulo 5 do livro Open-Channel Hydraulics, Chow 

(1959), representa um canal natural, com encostas laterais um pouco irregulares, fundo 

uniforme, limpo e regular e com pouca variação na seção transversal. Tal valor também foi o 

valor selecionado na modelagem hidrológica realizada pela SRH-CE. 

 

4.2.1.4 Dados das brechas de ruptura 

 

As dimensões da brecha e o tempo de desenvolvimento desta para as barragens 

Fogareiro e Banabuiú foram calculadas a partir da equação de Froehlich (2008) apresentada no 

capítulo anterior, já para a brecha da barragem Quixeramobim foram utilizados os critérios do 

estudo desenvolvido por Viseu (2008). Para todas as barragens assumiu-se que a altura da 

brecha abrange toda a altura do barramento. 

A Tabela 16 a seguir apresenta os valores utilizados para as dimensões da brecha e 

do tempo de abertura. 

 

Tabela 16 – Parâmetros calculados para as brechas das barragens em estudo 

Barragem Bméd (m) t (h) z 

Fogareiro 182,29 2,66 1 

Quixeramobim 90,00 0,5 0 

Banabuiú 387,89 4,29 1 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.2.2 Inserção dos dados de entrada no modelo 

 

Após a preparação de todos os dados de entrada, iniciou-se a inserção destes no 

programa HEC-RAS. Primeiramente, fez-se a importação dos arquivos na extensão .geo, com 

o alinhamento do rio e as seções transversais, para cada um dos três trechos. Em seguida, 

adicionou-se o número de Manning para cada uma das seções transversais e inseriu-se os 

reservatórios, incluindo seus respectivos dados de Cota x Volume. A Figura 16 a seguir 

apresenta a geometria inserida. 

 



56 

 

Figura 16 – Geometria inserida no HEC-RAS 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Depois, foram inseridos os dados de cada barragem, juntamente com os respectivos 

dados de dimensões de brecha e tempo de abertura (Figura 17). O método de falha selecionado 

para as barragens Fogareiro e Quixeramobim foi o galgamento. Considerou-se que as brechas 

seriam localizadas na região central de cada barramento. 
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Figura 17 – Inserção das brechas de ruptura no HEC-RAS para (a) Barragem 

Fogareiro, (b) Barragem Quixeramobim e (c) Barragem Banabuiú 

 

Fonte: Autora (2018). 

(a) 

(b) 

(c) 
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No passo seguinte, determinou-se os dados referentes ao escoamento transiente, 

onde foram inseridas nas condições iniciais as vazões de pico do cenário que se desejava 

modelar e a elevação inicial para cada um dos reservatórios, sendo elas: 240 para a barragem 

Fogareiro (cota do coroamento); 207 para a barragem Quixeramobim (cota do coroamento); e 

142,5 para a barragem Banabuiú (cota da soleira). A mesma elevação inicial foi adicionada nas 

três seções à montante de cada barragem. Já nas condições de contorno, escolheu-se, de acordo 

com Colorado (2010), o tipo Normal Depth para os três trechos do rio e adicionou-se suas 

respectivas declividades, apresentadas na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Declividades para cada trecho do rio 

 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 

Declividade (m/m) 0,001302 0,001324 0,001092 

Fonte: Autora (2018). 

 

Por fim, foi possível rodar a simulação. O procedimento acima foi repetido para os 

dois cenários modelados, modificando somente os valores referentes à condição inicial de 

vazão. 

 

4.2.3 Geração dos mapas de inundação 

 

Com os resultados gerados pelo HEC-RAS para a cota máxima atingida pelo nível 

d’água para cada seção transversal, foi possível desenhar os mapas de inundação a partir do 

traçado das curvas de nível extraídas do MDE no software AutoCAD Civil 3D. Para uma 

melhor visualização das áreas atingidas pela inundação, exportou-se o traçado do mapa para o 

Google Earth.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com as simulações realizadas, foram obtidos os resultados que serão apresentados 

a seguir para cada um dos cenários, iniciando pela análise do perfil longitudinal do rio e seções 

transversais e, em seguida, pela apresentação dos mapas de inundação.  

Além disso, serão realizadas análises comparativas entre os dois cenários e entre o 

cenário 2 - referente ao rompimento sem considerar um evento de chuva - e o mapa de 

inundação gerado pela metodologia simplificada MS-20S, utilizada para classificação das 

barragens quanto à categoria de dano potencial associado. As manchas de inundação da 

metodologia simplificada foram geradas pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará. 

A tabulação dos resultados para ambos os cenários modelados se encontra nos 

Apêndices A e B. 

 

5.1 CENÁRIO 1 

 

A simulação para o Cenário 1, referente à ruptura considerando um evento de chuva 

com período de retorno de 1000 anos, apresentou o seguinte perfil longitudinal para os três 

diferentes trechos do rio (Figura 18). Ressalta-se que o trecho 1 é referente ao vale de jusante 

da barragem Fogareiro, o trecho 2 ao vale de jusante da barragem Quixeramobim e o trecho 3 

se refere à região à jusante da barragem Banabuiú. 
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Figura 18 – Perfil longitudinal dos diferentes trechos do rio estudado apresentando o nível 

máximo d’água atingido (Cenário 1) 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Fazendo a diferença média entre a cota alcançada pela água em seu nível máximo 

e a cota do terreno, temos o nível d’água máximo médio em cada trecho do rio (Gráfico 2). 

Observa-se que ocorre um amortecimento da onda de cheia à medida que esta avança pelo vale 

à jusante. Tal resultado também foi observado no estudo desenvolvido por Luo et al. (2017) 

com um modelo físico para rompimento considerando três barragens em cascata, no qual tanto 

a flutuação de nível quanto a velocidade observadas foram maiores para a segunda barragem 

do trecho que para a terceira barragem. 

Além disso, entende-se que, apesar da ocorrência do rompimento em cascata da 

barragem Quixeramobim, o nível d’água máximo médio não aumenta no trecho 2 visto que tal 

barragem possui uma capacidade de acumulação baixa, se comparada com a barragem rompida 

à montante. Contudo, mesmo com o amortecimento da onda de cheia os níveis d’água atingidos 

são bastante elevados, podendo causar danos bastante expressivos. 

Outro aspecto observado, foi que, na última seção do trecho 3, o nível d’água 

máximo é de aproximadamente 8 metros, portanto, a onda de cheia continuará sua propagação 

para além do limite estabelecido. 
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Gráfico 2 – Nível d’água máximo médio por trecho obtido para o Cenário 1 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Os resultados obtidos pela verificação das seções transversais mostraram que, 

algumas seções de todos os trechos apresentaram transbordamento, o que significa que a largura 

adotada para as seções de 800 metros não foi suficiente em alguns locais ao longo do rio. A 

seguir serão apresentados um exemplo de seção em que não ocorreu transbordamento e outro 

em que o transbordamento foi observado (Figura 19 e Figura 20). 

 

Figura 19 – Exemplo de seção transversal sem transbordamento (localizada no trecho 2) 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 20 – Exemplo de seção transversal com transbordamento (localizada no trecho 3) 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Ao longo do vale de jusante das barragens analisadas, apesar de existirem 

habitações mais isoladas, o maior aglomerado de habitações existente é o município de 

Quixeramobim-CE, localizado no Trecho 2 do projeto. Com isso, devido à grande quantidade 

de seções transversais no presente estudo, optou-se por dar destaque à seção transversal do 

Trecho 2 mais próxima à região central município de Quixeramobim (Seção 35). 

A seção selecionada já abrange as primeiras habitações mais próximas à calha do 

rio, dessa forma, como pode-se observar na Figura 21, que apresenta a seção com o nível d’água 

máximo, conclui-se que essas residências serão fortemente atingidas. Considerando que o rio 

em questão é um rio intermitente e que, mesmo com a regularização, sua profundidade é da 

ordem de centímetros, tem-se que o nível d’água aumenta de forma considerável, sendo mais 

de 6 metros no ponto mais profundo. 

Outro aspecto observado é que a seção transversal em análise é umas da que 

apresenta transbordamento, logo, a água entrará mais adiante dentro da cidade, potencializando 

ainda mais os danos. Destaca-se ainda o fato de que o município em questão é relativamente 

pequeno, não sendo, portanto, muito verticalizado em suas construções, dessa forma, uma 

lâmina de 3 metros, por exemplo, já submergiria a maior parte das residências. 
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Figura 21 – Seção transversal representativa do município de Quixeramobim (Cenário 1) 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

No relacionado às velocidades máximas atingidas pela onda de cheia gerada pelo 

rompimento das barragens, tem-se que a média destas por trecho apresenta valores decrescentes 

na sequência do rio, o que ocorre, dentre outros motivos, devido às características 

geomorfológicas da área em estudo, como baixas declividades e relevo mais aplainado (Gráfico 

3). Oliveira (2016), a partir de uma modelagem de rompimento de barragem no semiárido do 

estado da Bahia – região com características bastante similares a região de estudo do presente 

trabalho – obteve resultados semelhantes.  

 

Gráfico 3 – Velocidade máxima média por trecho obtido para o Cenário 1 

 

Fonte: Autora (2018). 
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5.2 CENÁRIO 2 

 

Os resultados obtidos para o Cenário 2 - que se refere ao rompimento considerando 

somente o volume nos reservatórios, sem evento de chuva - quanto ao perfil longitudinal para 

os trechos do rio estão apresentados na Figura 22. É possível notar o mesmo comportamento 

quanto ao amortecimento da onda de ruptura na sequência dos trechos, o que indica uma 

coerência entre os cenários.  

Além disso, observa-se que, na última seção do trecho 3, o nível d’água máximo é 

de aproximadamente 3 metros, portanto, a onda de cheia no cenário em questão, apesar de 

também continuar sua propagação para além do limite estabelecido, abrangerá uma distância 

menor que a do cenário anterior. Tal observação era esperada, haja vista que a vazão de pico 

desta simulação é menor. 

 

Figura 22 – Perfil longitudinal dos diferentes trechos do rio estudado apresentando o nível 

máximo d’água atingido (Cenário 2) 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

O nível d’água máximo médio para cada trecho do rio, apresentado no Gráfico 4, 

corrobora com as observações descritas acima. Nota-se que o resultado para o trecho 1 foi o 

mesmo nos dois cenários simulados, isso se deve ao fato de que as vazões de pico obtidas no 

estudo hidrológico realizado pela SRH-CE também foram as mesmas no trecho em questão 

para os diferentes cenários. O mesmo acontece com os resultados obtidos para as velocidades 

máximas médias em cada trecho (Gráfico 5). 
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Gráfico 4 – Nível d’água máximo médio por trecho obtido para o Cenário 2 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Gráfico 5 – Velocidade máxima média por trecho obtido para o Cenário 2 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

No relacionado às seções transversais, ainda que os valores de nível d’água máximo 

obtidos para esse cenário sejam menores, ainda existiram seções em que ocorreu 

transbordamento, como no Cenário 1. Analisando a seção transversal mais próxima ao centro 

no município de Quixeramobim (Seção 35), notou-se que esta continua apresentando 

transbordamento, porém com um nível d’água máximo menor em 26 centímetros (Figura 23). 

Essa diferença não é significativa ao ponto de reduzir o alto dano potencial da inundação no 

município. 
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Figura 23 – Seção transversal representativa do município de Quixeramobim (Cenário 2) 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Um aspecto que vale ressaltar é a ocorrência de uma seção com fluxo supercrítico 

(Seção 90), como apresentado na tabela de resultados no Apêndice B. Essa mudança de 

comportamento do fluxo ocorreu devido a um estreitamento do leito no rio nesse local (Figura 

24) o que gerou um aumento da velocidade na seção de 0,29 m/s para 2,46 m/s (748% de 

aumento). 
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Figura 24 – Estreitamento do leito do rio entre (a) Seção 89 e (b) Seção 90 

 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

  

(a) 

(b) 
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5.3 MAPAS DE INUNDAÇÃO 

 

A partir dos dados de cota máxima atingida pelo nível d’água em cada um dos 

cenários simulados, obteve-se os mapas de inundação para o rompimento hipotético das 

barragens apresentados a seguir nas Figuras 25, para o Cenário 1, e na Figura 26, para o Cenário 

2. 

O Gráfico 6 apresenta as áreas inundadas para o vale à jusante de cada uma das 

barragens em questão. Como discutido anteriormente, o vale à jusante da barragem Fogareiro 

apresentou a mesma área, visto que todos os parâmetros da modelagem foram iguais nos dois 

cenários. Na região à jusante da barragem Quixeramobim houve uma diferença de apenas 6%, 

enquanto que no vale à jusante da barragem Banabuiú a diferença foi mais significativa, 43%.  

 

Gráfico 6 – Áreas inundadas por trecho do rio 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 25 – Mapa de inundação para o Cenário 1 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 26 – Mapa de inundação para o Cenário 2 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Tendo ciência dos impactos gerados pela eventual ruptura das barragens, mapeou-

se para cada trecho do rio e para cada cenário modelado, com o auxílio das imagens de satélite 

disponibilizadas pelo Google Earth, possíveis pontos de construções de habitação permanente 

(destacados em vermelho), que representariam a potencial perda de vidas humanas na 

ocorrência do acidente. Além disso, foram destacados pequenos barramentos dentro das áreas 

inundadas (pontos em amarelo), que apresentam a ocorrência do efeito de ruptura em cascata 

também nos microrreservatórios ao longo do vale de jusante. As imagens referentes aos mapas 

de inundação com identificação dos pontos atingidos estão no Apêndice C, para a região à 

jusante da barragem Fogareiro; Apêndice D, para o vale da barragem Quixeramobim; e 

Apêndice E, para a barragem Banabuiú. 

Novamente destacando o município de Quixeramobim, notou-se que a área 

inundada da cidade para os cenários simulados apresentou uma diferença de 16,5% (Figura 27 

e 28). 

 

Figura 27 – Área inundada pela onda de ruptura no município de Quixeramobim (Cenário 

1) 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

 

 

 

ÁREA = 3,27 km² 
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Figura 28 – Área inundada pela onda de ruptura no município de Quixeramobim (Cenário 

2) 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Por fim, comparando o mapa de inundação obtido para o cenário 2 e o mapa de 

inundação gerado pela metodologia simplificada MS-20S – que também não considera evento 

de chuva –, temos que a largura média da área inundada foi maior para a simulação de 

rompimento hipotético realizada pelo HEC-RAS (Gráfico 7). Não foi possível realizar a 

comparação para a área inundada à jusante da barragem Banabuiú, visto que esta não rompe 

nos cenários simulados nesse trabalho e sua área inundada à jusante é decorrente somente da 

vazão vertida pelo sangradouro, e também porque a metodologia simplificada não se aplica para 

barragens com capacidade de acumulação maiores que 1.000 hm³. 

Pereira (2017) realizou tal comparação em simulações para três barragens isoladas 

e obteve resultados diferentes, sendo a área inundada obtida pela metodologia simplificada 

maior. Entretanto, é importante salientar que a metodologia simplificada não considera a 

ocorrência do efeito de ruptura em cascata, caso do presente trabalho, portanto, essa divergência 

de resultados pode ser explicada por esse fato. 

 

 

 

ÁREA = 2,73 km² 
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Gráfico 7 – Comparação entre o mapa de inundação gerado pelo Cenário 2 e 

pelo modelo MS-20S 

 

Fonte: Autora (2018). 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Em um ambiente com uma densa rede de reservatórios, como é o caso do estado do 

Ceará, a possibilidade de um evento de rompimento de barragens em cascata deve ser 

considerada, visto que os impactos com a ocorrência desse tipo de ruptura serão 

potencializados. No presente trabalho, apresentou-se um estudo preliminar de ruptura de 

barragens, considerando a possibilidade do efeito em cascata em três reservatórios 

sequenciados – Fogareiro, Quixeramobim e Banabuiú.  

Os mapas de inundação gerados pelo software HEC-RAS a partir da topografia 

extraída de um modelo digital de elevação (MDE) com imagens SRTM, podem fornecer uma 

ideia inicial das áreas inundadas, de forma a auxiliar no desenvolvimento de modelagens 

posteriores exigidas para a elaboração dos Planos de Ação de Emergência das barragens, de 

acordo com a Lei nº 12.334/2010. As larguras adotadas para as seções transversais e o limite 

estabelecido para extensão do rio, por exemplo, devem ser maiores visto que os resultados de 

nível d’água se apresentaram elevados em alguns pontos limites. 

No relacionado à simulação de diferentes cenários de rompimentos, os resultados 

obtidos foram satisfatórios, apresentando um comportamento conforme esperado, sendo os 

resultados de nível d’água máximo, velocidades máximas atingidas pela onda de ruptura e áreas 

inundadas sempre menores para o cenário que não considerou o evento de chuva. 

A comparação realizada entre o cenário 2 modelado e os resultados da metodologia 

simplificada MS-20S mostrou que, ao contrário do esperado em um primeiro momento, em que 

a metodologia simplificada aumentaria a área inundada, o resultado obtido pelo HEC-RAS foi 

maior. Contudo, ocorre que a metodologia simplificada não é capaz de considerar os 

reservatórios interligados, ou seja, não é possível simular um evento de ruptura em cascata com 

esse método. Dessa forma, entende-se que a área alagada maior obtida pelos resultados do HEC-

RAS está coerente para a simulação desejada. 

Como sugestão para trabalhos futuros podem ser feitas análises de sensibilidade dos 

parâmetros adotados no processo de modelagem, como o número de Manning e as dimensões 

da brecha de ruptura, de forma a verificar o impacto da variação destes no mapa de inundação 

gerado. Além disso, outros cenários de ruptura podem ser incluídos, como o cenário de ruptura 

extremo, considerando um evento de chuva com período de retorno de 10.000 anos. Sugere-se 

também a realização de simulações hidrossedimentológicas e de qualidade da água, que podem 

contribuir com novos aspectos ainda não abordados em estudos de rompimentos no estado do 
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Ceará e reconhecer a importância da modelagem de ruptura em diferentes esferas, como 

aspectos ambientais e de bem-estar humano. 

Por fim, é importante ressaltar as limitações do presente trabalho para aplicação em 

casos práticos, sendo necessários ainda maiores refinamentos na modelagem. As curvas de nível 

geradas pelo MDE com imagens SRTM podem ser validadas a partir de algumas seções 

transversais levantadas. Outro aspecto é a determinação de diferentes números de Manning para 

a calha do rio e para as planícies de inundação, obtendo um resultado mais próximo da 

realidade. 

Para a abordagem de outros pontos de estudo preliminar, sugere-se a realização das 

simulações com a inserções dos próprios hidrogramas de ruptura, ao invés dos valores de vazão 

de pico, contribuindo para as análises relacionadas ao tempo de chegada da onda de cheia e 

determinação das zonas de autossalvamento preliminares. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS OBTIDOS NA SIMULAÇÃO DO CENÁRIO 1 

 

Seção Rio 

Vazão 

total 

(m³/s) 

Nível 

D'Água 

Máx (m) 

Cota da 

linha de 

energia (m) 

Declividade 

da linha de 

energia(m/m) 

Velocidade 

máx (m/s) 
Froude 

1 Trecho1 20908.89 233.06 233.42 0.000406 2.64 0.27 

2 Trecho1 24598.95 233.12 233.53 0.000415 2.83 0.27 

3 Trecho1 23158.10 232.55 232.99 0.000519 2.96 0.30 

4 Trecho1 21946.91 231.91 232.39 0.000597 3.09 0.32 

5 Trecho1 21588.67 231.70 232.10 0.000447 2.83 0.28 

6 Trecho1 21395.80 231.41 231.75 0.000366 2.58 0.26 

7 Trecho1 20908.89 230.70 231.30 0.000836 3.44 0.38 

8 Trecho1 20992.75 230.46 230.87 0.000470 2.86 0.29 

9 Trecho1 20908.89 230.06 230.56 0.000639 3.12 0.33 

10 Trecho1 20908.89 226.99 229.33 0.002932 6.77 0.71 

11 Trecho1 21924.49 226.72 228.26 0.002182 5.49 0.60 

12 Trecho1 20908.89 223.66 225.64 0.006336 6.24 0.93 

13 Trecho1 21632.21 221.94 222.85 0.001853 4.22 0.53 

14 Trecho1 21348.04 221.23 221.74 0.000721 3.16 0.35 

15 Trecho1 21199.87 219.96 220.68 0.001321 3.77 0.45 

16 Trecho1 20823.09 219.19 219.52 0.000374 2.56 0.26 

17 Trecho1 20699.60 218.75 219.13 0.000443 2.73 0.28 

18 Trecho1 20570.79 218.52 218.83 0.000340 2.48 0.25 

19 Trecho1 20505.74 217.76 218.25 0.000719 3.11 0.35 

20 Trecho1 20435.23 217.52 217.89 0.000458 2.71 0.28 

21 Trecho1 20385.96 217.15 217.57 0.000561 2.88 0.31 

22 Trecho1 20290.13 216.95 217.20 0.000252 2.25 0.21 

23 Trecho1 20192.61 216.47 216.75 0.000299 2.36 0.23 

24 Trecho1 20908.89 216.19 216.52 0.000373 2.56 0.26 

25 Trecho1 20908.89 215.20 216.00 0.001390 3.98 0.47 

26 Trecho1 20814.01 214.51 215.18 0.000966 3.63 0.40 

27 Trecho1 19721.87 213.85 214.35 0.000781 3.13 0.36 

28 Trecho1 20097.08 213.49 213.97 0.000596 3.09 0.32 

29 Trecho1 20081.82 213.51 213.82 0.000350 2.48 0.25 

30 Trecho1 20098.68 213.33 213.63 0.000321 2.41 0.24 

31 Trecho1 20228.69 212.55 213.20 0.001171 3.58 0.43 

32 Trecho2 -8962.93 211.08 211.26 0.000140 -1.84 0.16 

33 Trecho2 31140.66 202.22 202.98 0.000857 3.86 0.39 

34 Trecho2 10526.54 197.35 197.75 0.001184 2.79 0.41 

35 Trecho2 10404.70 196.79 197.22 0.001064 2.92 0.40 

36 Trecho2 -51.08 196.23 196.23 0.000000 -0.01 0.00 

37 Trecho2 -181.78 196.15 196.15 0.000000 -0.03 0.00 
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38 Trecho2 320.92 196.08 196.08 0.000001 0.08 0.01 

39 Trecho2 1648.73 196.19 196.19 0.000005 0.25 0.03 

40 Trecho2 2077.79 196.35 196.36 0.000011 0.38 0.04 

41 Trecho2 1511.66 196.44 196.45 0.000008 0.31 0.04 

42 Trecho2 1583.34 194.53 194.54 0.000006 0.27 0.03 

43 Trecho2 10404.70 193.23 193.38 0.000241 1.71 0.20 

44 Trecho2 11411.32 192.25 192.90 0.001781 3.58 0.50 

45 Trecho2 10404.70 189.81 191.30 0.005384 5.41 0.84 

46 Trecho2 10831.43 189.22 189.61 0.001015 2.77 0.38 

47 Trecho2 10287.08 189.03 189.26 0.000478 2.14 0.27 

48 Trecho2 10174.32 188.75 188.89 0.000235 1.68 0.19 

49 Trecho2 10404.70 188.32 188.61 0.000603 2.39 0.30 

50 Trecho2 10457.95 188.05 188.21 0.000260 1.75 0.20 

51 Trecho2 10427.61 187.62 187.91 0.000628 2.37 0.31 

52 Trecho2 10404.70 187.18 187.48 0.000632 2.44 0.31 

53 Trecho2 10404.70 184.61 185.65 0.005176 4.51 0.80 

54 Trecho2 10613.36 183.27 183.64 0.000660 2.71 0.32 

55 Trecho2 10404.70 181.80 182.53 0.001916 3.80 0.53 

56 Trecho2 10656.36 181.33 181.49 0.000231 1.75 0.20 

57 Trecho2 10509.03 180.83 181.08 0.000409 2.21 0.26 

58 Trecho2 10408.36 180.55 180.87 0.000680 2.48 0.32 

59 Trecho2 10404.70 180.23 180.58 0.000680 2.62 0.33 

60 Trecho2 10404.70 180.14 180.35 0.000353 2.02 0.24 

61 Trecho2 10655.90 177.99 179.06 0.002696 4.58 0.63 

62 Trecho2 10404.70 176.57 177.35 0.002399 3.91 0.58 

63 Trecho2 10804.17 176.13 176.65 0.001306 3.20 0.44 

64 Trecho2 10789.78 175.22 175.65 0.001324 2.90 0.43 

65 Trecho2 10732.59 173.99 174.82 0.002214 4.01 0.56 

66 Trecho2 10659.32 172.99 173.58 0.001885 3.38 0.51 

67 Trecho2 10517.08 172.42 172.83 0.001225 2.82 0.41 

68 Trecho2 10344.04 172.19 172.40 0.000428 2.02 0.26 

69 Trecho2 10047.06 171.75 171.96 0.000450 2.03 0.26 

70 Trecho2 9634.61 171.38 171.53 0.000258 1.69 0.20 

71 Trecho2 9394.81 170.72 170.84 0.000189 1.52 0.17 

72 Trecho2 9239.17 169.94 170.29 0.001068 2.61 0.39 

73 Trecho2 8892.77 167.91 168.26 0.001249 2.63 0.41 

74 Trecho2 10404.70 166.23 166.78 0.002154 3.30 0.53 

75 Trecho2 10404.70 165.64 166.17 0.001229 3.22 0.43 

76 Trecho2 10404.70 164.78 165.39 0.001314 3.46 0.45 

77 Trecho2 10525.66 164.17 164.55 0.000935 2.75 0.37 

78 Trecho2 10536.63 163.70 164.02 0.000751 2.50 0.33 

79 Trecho2 10483.14 163.33 163.72 0.000902 2.75 0.37 
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80 Trecho2 10427.82 163.20 163.47 0.000612 2.30 0.30 

81 Trecho2 10404.70 162.81 163.04 0.000497 2.12 0.27 

82 Trecho2 10440.78 160.93 161.76 0.002542 4.02 0.59 

83 Trecho2 10404.70 159.33 160.03 0.002535 3.71 0.58 

84 Trecho2 10425.70 158.23 158.76 0.001680 3.22 0.48 

85 Trecho2 10439.28 157.64 158.06 0.001313 2.85 0.43 

86 Trecho2 10439.04 157.26 157.66 0.001279 2.83 0.42 

87 Trecho3 5909.80 106.66 106.85 0.000573 1.94 0.28 

88 Trecho3 5909.80 106.60 106.82 0.000591 2.07 0.29 

89 Trecho3 5909.80 104.13 105.63 0.006218 5.43 0.90 

90 Trecho3 5909.80 102.76 103.44 0.003599 3.66 0.66 

91 Trecho3 6020.89 102.07 102.25 0.000452 1.88 0.26 

92 Trecho3 6160.91 101.38 101.67 0.000767 2.42 0.33 

93 Trecho3 5909.80 100.75 101.03 0.000752 2.33 0.33 

94 Trecho3 6149.99 97.90 99.14 0.008139 4.93 0.97 

95 Trecho3 6121.13 95.51 95.71 0.000592 1.96 0.29 

96 Trecho3 6088.42 95.01 95.16 0.000521 1.74 0.27 

97 Trecho3 6054.07 94.29 94.58 0.001118 2.35 0.38 

98 Trecho3 6051.24 93.59 93.81 0.000674 2.08 0.31 

99 Trecho3 6037.80 93.10 93.30 0.000518 1.94 0.27 

100 Trecho3 6028.26 92.82 92.94 0.000303 1.53 0.21 

101 Trecho3 6025.04 92.58 92.70 0.000325 1.55 0.22 

102 Trecho3 5967.89 92.45 92.52 0.000150 1.19 0.15 

103 Trecho3 5955.49 92.24 92.36 0.000346 1.54 0.22 

104 Trecho3 5933.96 91.92 92.09 0.000504 1.85 0.27 

105 Trecho3 5860.32 91.67 91.78 0.000314 1.47 0.21 

106 Trecho3 5909.80 91.35 91.46 0.000275 1.51 0.20 

107 Trecho3 6000.04 89.78 90.37 0.002178 3.42 0.54 

108 Trecho3 5945.96 88.72 88.84 0.000302 1.53 0.21 

109 Trecho3 5706.44 88.09 88.29 0.000588 2.02 0.29 

110 Trecho3 5604.70 87.46 87.56 0.000277 1.39 0.20 

111 Trecho3 4760.78 86.91 86.98 0.000150 1.13 0.15 

112 Trecho3 3962.37 86.84 86.87 0.000094 0.88 0.12 

113 Trecho3 3553.10 86.78 86.81 0.000099 0.87 0.12 

114 Trecho3 3136.85 86.71 86.73 0.000052 0.67 0.09 

115 Trecho3 2649.88 86.65 86.66 0.000032 0.54 0.07 

116 Trecho3 2308.49 86.61 86.63 0.000049 0.65 0.09 

117 Trecho3 1882.04 84.74 84.75 0.000031 0.47 0.07 

118 Trecho3 5909.80 81.20 81.80 0.005313 3.45 0.75 

119 Trecho3 5977.46 79.49 79.69 0.000568 1.98 0.28 

120 Trecho3 6041.14 79.05 79.23 0.000535 1.90 0.27 

121 Trecho3 6038.65 78.61 78.78 0.000575 1.81 0.28 
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122 Trecho3 6030.43 78.26 78.40 0.000344 1.61 0.22 

123 Trecho3 6019.45 77.82 77.99 0.000643 1.87 0.29 

124 Trecho3 5997.61 77.45 77.61 0.000504 1.76 0.26 

125 Trecho3 6012.56 77.27 77.33 0.000129 1.13 0.14 

126 Trecho3 5926.71 76.68 76.91 0.000842 2.10 0.33 

127 Trecho3 5928.84 75.91 76.21 0.001366 2.44 0.42 

128 Trecho3 5844.48 75.33 75.49 0.000500 1.78 0.26 

129 Trecho3 5813.27 74.89 75.07 0.000570 1.88 0.28 

130 Trecho3 5789.92 74.62 74.69 0.000167 1.21 0.16 

131 Trecho3 5769.12 74.24 74.36 0.000275 1.54 0.20 

132 Trecho3 5726.67 74.00 74.12 0.000336 1.53 0.22 

133 Trecho3 5909.80 73.67 73.75 0.000185 1.26 0.17 

134 Trecho3 5909.80 73.38 73.52 0.000347 1.64 0.22 

135 Trecho3 5946.93 72.32 72.71 0.002016 2.75 0.50 

136 Trecho3 5851.28 71.32 71.49 0.000675 1.85 0.30 

137 Trecho3 5685.63 70.85 71.01 0.000552 1.72 0.27 

138 Trecho3 5651.94 70.38 70.55 0.000614 1.84 0.29 

139 Trecho3 5642.72 69.71 69.91 0.000903 1.99 0.34 
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APÊNDICE B – RESULTADOS OBTIDOS NA SIMULAÇÃO DO CENÁRIO 2 

 

Seção Rio 

Vazão 

total 

(m³/s) 

Nível 

D'Água 

Máx (m) 

Cota da 

linha de 

energia (m) 

Declividade 

da linha de 

energia(m/m) 

Velocidade 

máx (m/s) 
Froude 

1 Trecho1 20908.89 233.06 233.42 0.000406 2.64 0.27 

2 Trecho1 24599.35 233.12 233.53 0.000415 2.83 0.27 

3 Trecho1 23160.13 232.55 232.99 0.000519 2.96 0.30 

4 Trecho1 21951.72 231.91 232.40 0.000597 3.09 0.32 

5 Trecho1 21591.51 231.70 232.10 0.000447 2.83 0.28 

6 Trecho1 21397.77 231.41 231.75 0.000366 2.58 0.26 

7 Trecho1 20908.89 230.70 231.30 0.000836 3.44 0.38 

8 Trecho1 20992.31 230.46 230.87 0.000470 2.86 0.29 

9 Trecho1 20908.89 230.06 230.56 0.000639 3.12 0.33 

10 Trecho1 20908.89 226.99 229.33 0.002932 6.77 0.71 

11 Trecho1 21928.20 226.72 228.26 0.002184 5.49 0.60 

12 Trecho1 20908.89 223.66 225.64 0.006336 6.24 0.93 

13 Trecho1 21641.82 221.95 222.85 0.001854 4.22 0.53 

14 Trecho1 21370.27 221.23 221.74 0.000722 3.16 0.35 

15 Trecho1 21159.67 219.96 220.68 0.001314 3.76 0.45 

16 Trecho1 20973.19 219.17 219.51 0.000382 2.58 0.26 

17 Trecho1 20724.03 218.71 219.10 0.000450 2.74 0.28 

18 Trecho1 20447.43 218.47 218.78 0.000341 2.48 0.25 

19 Trecho1 20132.24 217.71 218.19 0.000707 3.08 0.34 

20 Trecho1 19994.27 217.46 217.82 0.000448 2.67 0.28 

21 Trecho1 19890.95 217.07 217.48 0.000549 2.84 0.31 

22 Trecho1 19723.27 216.88 217.13 0.000243 2.20 0.21 

23 Trecho1 20003.88 216.46 216.74 0.000295 2.34 0.23 

24 Trecho1 20908.89 216.19 216.52 0.000373 2.56 0.26 

25 Trecho1 20908.89 215.20 216.00 0.001390 3.98 0.47 

26 Trecho1 20814.03 214.51 215.18 0.000966 3.63 0.40 

27 Trecho1 19695.47 213.84 214.34 0.000779 3.13 0.36 

28 Trecho1 20098.17 213.49 213.97 0.000596 3.09 0.32 

29 Trecho1 20082.83 213.51 213.82 0.000350 2.48 0.25 

30 Trecho1 20098.78 213.33 213.63 0.000321 2.41 0.24 

31 Trecho1 20228.62 212.55 213.20 0.001171 3.58 0.43 

32 Trecho2 8904.20 198.71 201.53 0.006808 7.44 1.00 

33 Trecho2 8904.20 197.42 197.64 0.000515 2.08 0.28 

34 Trecho2 12365.15 197.09 197.70 0.001927 3.47 0.52 

35 Trecho2 8942.87 196.19 196.59 0.001096 2.80 0.40 

36 Trecho2 20.41 195.47 195.47 0.000000 0.01 0.00 

37 Trecho2 -613.09 195.54 195.54 0.000002 -0.12 0.02 
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38 Trecho2 -1032.57 195.52 195.53 0.000010 -0.29 0.04 

39 Trecho2 -954.71 195.57 195.57 0.000002 -0.16 0.02 

40 Trecho2 4.40 195.71 195.71 0.000000 0.00 0.00 

41 Trecho2 167.74 195.93 195.93 0.000000 0.04 0.00 

42 Trecho2 3657.62 194.19 194.21 0.000040 0.65 0.08 

43 Trecho2 8904.20 192.67 192.80 0.000227 1.57 0.19 

44 Trecho2 9676.07 191.69 192.28 0.001801 3.40 0.50 

45 Trecho2 8904.20 189.39 190.73 0.005329 5.12 0.83 

46 Trecho2 9249.10 188.74 189.09 0.000990 2.60 0.37 

47 Trecho2 8911.48 188.55 188.76 0.000443 2.00 0.26 

48 Trecho2 8784.70 188.30 188.42 0.000214 1.54 0.18 

49 Trecho2 8904.20 187.93 188.17 0.000539 2.18 0.29 

50 Trecho2 8955.91 187.69 187.81 0.000225 1.57 0.19 

51 Trecho2 8919.76 187.33 187.56 0.000530 2.13 0.28 

52 Trecho2 8904.20 186.97 187.21 0.000515 2.16 0.28 

53 Trecho2 8904.20 184.15 185.18 0.005915 4.48 0.84 

54 Trecho2 9166.01 182.62 182.95 0.000638 2.57 0.32 

55 Trecho2 8904.20 181.11 181.82 0.001974 3.71 0.53 

56 Trecho2 9174.76 180.62 180.76 0.000223 1.65 0.19 

57 Trecho2 8959.22 180.13 180.35 0.000403 2.07 0.25 

58 Trecho2 8913.64 179.86 180.15 0.000642 2.39 0.31 

59 Trecho2 8904.20 179.56 179.87 0.000669 2.49 0.32 

60 Trecho2 8904.20 179.47 179.66 0.000341 1.91 0.23 

61 Trecho2 9105.85 177.46 178.41 0.002571 4.32 0.61 

62 Trecho2 9248.60 176.01 176.80 0.002681 3.94 0.60 

63 Trecho2 9231.34 175.59 176.06 0.001264 3.03 0.43 

64 Trecho2 9202.30 174.67 175.07 0.001337 2.80 0.43 

65 Trecho2 9182.61 173.49 174.23 0.002165 3.80 0.55 

66 Trecho2 9107.13 172.36 172.93 0.002093 3.35 0.53 

67 Trecho2 8959.24 171.63 172.05 0.001578 2.88 0.46 

68 Trecho2 8764.78 171.35 171.54 0.000492 1.97 0.27 

69 Trecho2 8420.24 170.90 171.10 0.000517 1.98 0.27 

70 Trecho2 7944.12 170.54 170.67 0.000266 1.58 0.20 

71 Trecho2 7675.62 170.01 170.10 0.000174 1.37 0.17 

72 Trecho2 7519.69 169.31 169.62 0.001086 2.45 0.38 

73 Trecho2 7275.46 167.08 167.44 0.001717 2.67 0.46 

74 Trecho2 8904.20 165.68 166.23 0.002603 3.28 0.57 

75 Trecho2 8904.20 165.04 165.52 0.001195 3.07 0.42 

76 Trecho2 8904.20 164.23 164.77 0.001294 3.25 0.44 

77 Trecho2 9007.70 163.60 163.95 0.000904 2.61 0.36 

78 Trecho2 9013.34 163.15 163.43 0.000746 2.37 0.33 

79 Trecho2 8969.00 162.79 163.13 0.000895 2.60 0.36 
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80 Trecho2 8953.14 162.64 162.89 0.000609 2.18 0.30 

81 Trecho2 8904.20 162.27 162.47 0.000496 1.99 0.27 

82 Trecho2 8941.95 160.50 161.23 0.002449 3.79 0.58 

83 Trecho2 8904.20 158.90 159.54 0.002545 3.53 0.58 

84 Trecho2 8904.20 157.80 158.27 0.001653 3.03 0.47 

85 Trecho2 8987.43 157.19 157.56 0.001344 2.72 0.42 

86 Trecho2 8982.16 156.80 157.17 0.001323 2.70 0.42 

87 Trecho3 259.20 102.60 102.61 0.000035 0.29 0.06 

88 Trecho3 259.20 102.60 102.61 0.000038 0.29 0.06 

89 Trecho3 314.81 100.30 100.61 0.014456 2.46 1.01 

90 Trecho3 299.90 97.68 97.75 0.000793 1.19 0.28 

91 Trecho3 276.56 97.51 97.51 0.000036 0.29 0.06 

92 Trecho3 258.23 97.46 97.46 0.000034 0.29 0.06 

93 Trecho3 259.20 97.43 97.43 0.000025 0.26 0.05 

94 Trecho3 304.84 95.34 95.49 0.009276 1.72 0.78 

95 Trecho3 304.25 92.08 92.08 0.000045 0.30 0.07 

96 Trecho3 259.20 92.03 92.04 0.000028 0.22 0.05 

97 Trecho3 290.89 90.29 90.37 0.004966 1.22 0.57 

98 Trecho3 273.45 88.03 88.07 0.000590 0.86 0.23 

99 Trecho3 265.60 87.49 87.53 0.000659 0.82 0.24 

100 Trecho3 264.17 87.05 87.07 0.000405 0.63 0.19 

101 Trecho3 263.83 86.85 86.86 0.000163 0.48 0.12 

102 Trecho3 263.18 86.78 86.78 0.000055 0.29 0.07 

103 Trecho3 262.73 86.72 86.73 0.000122 0.43 0.11 

104 Trecho3 260.22 86.61 86.63 0.000201 0.53 0.14 

105 Trecho3 257.78 86.51 86.51 0.000115 0.40 0.10 

106 Trecho3 259.20 86.40 86.40 0.000091 0.33 0.09 

107 Trecho3 265.63 85.72 85.77 0.001375 0.98 0.33 

108 Trecho3 261.55 84.94 84.94 0.000008 0.18 0.03 

109 Trecho3 259.51 84.93 84.93 0.000012 0.20 0.04 

110 Trecho3 259.13 84.92 84.92 0.000006 0.13 0.03 

111 Trecho3 248.21 84.92 84.92 0.000001 0.09 0.01 

112 Trecho3 233.28 84.92 84.92 0.000001 0.08 0.01 

113 Trecho3 230.64 84.92 84.92 0.000001 0.08 0.01 

114 Trecho3 223.54 84.92 84.92 0.000001 0.07 0.01 

115 Trecho3 212.29 84.92 84.92 0.000001 0.06 0.01 

116 Trecho3 202.80 84.92 84.92 0.000001 0.08 0.01 

117 Trecho3 259.20 84.91 84.91 0.000001 0.06 0.01 

118 Trecho3 317.98 79.04 79.22 0.013258 1.87 0.91 

119 Trecho3 317.59 74.63 74.64 0.000057 0.40 0.08 

120 Trecho3 297.25 74.59 74.60 0.000039 0.33 0.07 

121 Trecho3 282.82 73.64 73.71 0.002360 1.17 0.42 
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122 Trecho3 274.09 72.67 72.68 0.000154 0.48 0.12 

123 Trecho3 268.20 72.47 72.49 0.000331 0.67 0.18 

124 Trecho3 265.64 72.27 72.29 0.000276 0.59 0.16 

125 Trecho3 259.20 72.17 72.17 0.000021 0.20 0.05 

126 Trecho3 265.80 71.87 71.90 0.000648 0.81 0.24 

127 Trecho3 265.14 71.48 71.51 0.000620 0.80 0.23 

128 Trecho3 259.20 71.09 71.11 0.000401 0.53 0.18 

129 Trecho3 264.71 69.79 69.90 0.002643 1.45 0.47 

130 Trecho3 263.71 68.87 68.88 0.000062 0.36 0.08 

131 Trecho3 258.88 68.82 68.83 0.000042 0.33 0.07 

132 Trecho3 258.82 68.74 68.75 0.000150 0.51 0.12 

133 Trecho3 255.40 68.65 68.66 0.000025 0.24 0.05 

134 Trecho3 259.20 68.62 68.63 0.000042 0.29 0.07 

135 Trecho3 273.26 67.83 67.97 0.002064 1.63 0.44 

136 Trecho3 270.66 66.97 66.98 0.000120 0.44 0.11 

137 Trecho3 265.67 66.85 66.87 0.000195 0.48 0.13 

138 Trecho3 259.20 66.57 66.58 0.000572 0.56 0.21 

139 Trecho3 262.91 65.93 65.96 0.001105 0.82 0.29 
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APÊNDICE C – MAPAS DE INUNDAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS 

ATINGIDAS (BARRAGEM FOGAREIRO) 
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APÊNDICE D – MAPAS DE INUNDAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS 

ATINGIDAS (BARRAGEM QUIXERAMOBIM) 

 

 

 

 

  



91 

 

APÊNDICE E – MAPAS DE INUNDAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS 

ATINGIDAS (BARRAGEM BANABUIÚ) 

 

 

 

 


