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RESUMO: A gestão de riscos das barragens brasileiras de alto Dano Potencial Associado (DPA) 

deverá dispor de Plano de Contingência (PlanCon). Neste contexto, o objetivo do trabalho foi aplicar 

a metodologia simplificada da Agência Nacional de Águas (ANA) para simular uma mancha de 

inundação decorrente de um rompimento hipotético e classificar a barragem Jacarecica II quanto ao 

DPA. Com base na mancha de inundação simulada de 13,51 km e área de 761,03 ha, foi possível 

avaliar e classificá-la em DPA alto, o que acarreta em grandes danos socioeconômicos, ambientais e, 

principalmente, humanos. Apesar da metodologia utilizada ser simplificada, foram obtidos resultados 

eficazes, facilitando assim, a capacitação dos órgãos gestores de segurança de barragens. 

Palavras-chave - SIG; DPA; modelagem. 

 

ABSTRACT: The risk management of Brazilian dams with high Potential Associated Damage 

(PAD) should have Contingency Plan (PlanCon). In this context, the aim of the work was to apply 

the simplified methodology of the National Water Agency (ANA) to simulate a the resultant flood 

resulting from a hypothetical dam break and to classify the Jacarecica II dam according to the DPA. 

Based on mapping of the resultant flood 13.51 km and an area of 761.03 ha, it was possible to evaluate 

and classify it in high PAD, which causes great socioeconomic, environmental and, mainly, human 
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damage. Although the methodology used is simplified, effective results were obtained, thus 

facilitating the training of dam safety management bodies. 

Keywords - GIS; PAD; modeling. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A barragem é um elemento estrutural, que corta um curso d’água, com diversas finalidades, tais 

como: geração de energia, regularização de vazões, abastecimento doméstico, controle de inundações 

e irrigação (Maragon, 2004). Apesar das suas benesses, a construção de uma barragem, mesmo de 

pequeno porte, pode trazer riscos à jusante, que devem ser avaliados quanto à segurança. 

 Nos últimos 20 anos a segurança das barragens no Brasil têm sido colocada em evidência. No 

ano de 2001 ocorreu o acidente da mineração Rio Verde em Macacos, MG. Em 2003, na barragem 

de resíduos industriais em Cataguases, MG. Em 2004, houve o rompimento da barragem de Camará, 

PB. Em 2009, na barragem de Algodões, PI. Em 2014, o rompimento da barragem B1 da Herculano 

Mineração, MG. Nos dois últimos também em Minas Gerais, os rompimentos do Fundão da Samarco 

Mineração (2015), na cidade de Mariana, e a barragem B1 de rejeitos de mineração (2019), na cidade 

de Brumadinho, comoveram todo o país deixando centenas de mortes, além do impacto ambiental 

causado na flora e na fauna e impactos socioeconômicos. 

 A promulgação da lei nº 12.334/2010 estabeleceu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB), um ano após o rompimento da barragem Algodões, tida como o marco legal na 

Segurança de Barragens, e constituiu o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens (SNISB). Esta aplica-se para barragens que apresentam pelo menos uma das seguintes 

características: altura do maciço maior ou igual a 15 metros; capacidade do reservatório maior ou 

igual a 3 hm³; reservatório que contenha resíduos perigosos ou categoria de Dano Potencial Associado 

(DPA), médio ou alto (Brasil, 2010). 

Diante desse contexto, e considerando ser um estudo pioneiro no Estado, o trabalho tem como 

objetivo aplicar a metodologia simplificada da Agência Nacional de Águas (ANA), para simular a 

mancha de inundação decorrente do rompimento hipotético da barragem Jacarecica II, no estado de 

Sergipe, bem como classificá-la quanto ao Dano Potencial Associado. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 
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A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio Sergipe, no estado de Sergipe. O 

objeto de estudo é a barragem Jacarecica II localizada entre as coordenadas geográficas 10º43’ e 

10º44’ S; 37º17’ e 37º19’ W, que intercepta o rio Jacarecica, um dos principais afluentes do rio 

Sergipe. Esse manancial possui uma extensão de 67,62 km, nasce a 237 m de cota altimétrica no 

município de Ribeirópolis e deságua no rio Sergipe, no município de Riachuelo. A barragem 

Jacarecica II, construída no ano 2000 pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Irrigação de Sergipe (COHIDRO-SE), é do tipo terra zoneada, bacia hidráulica de 232,34 ha, altura 

de 47,5 m e volume de acumulação máxima de 26,23 hm3. Essas duas últimas características fazem 

com que a barragem seja enquadrada na PNSB. As águas do reservatório são usadas, 

preponderantemente, para o abastecimento público e irrigação. 

 

2.2 Base de dados e aplicação do modelo simplificado 

No estudo foi utilizado Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o modelo desenvolvido 

pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE), e posteriormente simplificado 

pela ANA e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal (LNEC) a fim de adaptá-lo à 

realidade brasileira, devido a limitações de dados disponíveis (ANA, 2017). Na simulação  da mancha 

foi utilizada uma imagem da United States Geological Survey (USGS) Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM), com resolução espacial de 30 metros (USGS, 2019). 

A metodologia da modelagem consistiu no traçado do rio em função da distância máxima 

calculada com base no modelo digital de elevação SRTM, volume e altura da barragem. A aplicação 

do modelo simplificado, por meio do SIG, na barragem Jacarecica II, está apresentado no fluxograma 

metodológico (Figura 1). 

 
Figura 1 - Fluxograma metodológico simplificado do estudo. 

Fonte: autores, adaptado da ANA (2017). 
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2.3 Classificação quanto ao Dano Potencial Associado 

A classificação quanto ao Dano Potencial Associado foi realizada seguindo o descrito na 

Resolução nº 132, de 22 de fevereiro de 2016 da ANA, utilizando-se os elementos do SIG como 

referência, conforme sugerido pela ANA. Após a simulação da mancha importou-se para o Google 

Earth, o arquivo vetorial a fim de se realizar ponderações de acordo com os quatros critérios (volume 

do reservatório, potencial de perdas de vidas humanas, impacto ambiental e impacto 

socioeconômico), com auxílio da imagem do Google satélite. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Simulação da mancha de inundação 

Com base no volume e altura da barragem, chegou-se ao comprimento calculado, resultando 

no traçado do rio Jacarecica com uma distância percorrida, de montante a jusante, igual a 13,51 km a 

partir da barragem Jacarecica II. Na suavização (linha azul claro) do rio foi gerado um traçado mais 

retilíneo, procedimento necessário para distanciar as seções (21 seções traçadas) entre si de forma a 

evitar que se cruzassem (Figura 2a). 

a 

 

b 

 
Figura 2 - Traçado do Rio Jacarecica, suavização do rio a jusante da barragem e criação das seções 

transversais (2a); mancha de inundação simulada da barragem Jacarecica II (2b). 

 

A mancha de inundação da barragem Jacarecica II (Figura 2b), dentro do polígono formado, 

representa uma área de 761,03 ha que possivelmente será inundada em caso de rompimento da 

barragem, segundo a metodologia simplificada recomendada pela ANA. O possível rompimento 

afetará populações, estradas, residências e áreas agrícolas. Portanto, é indispensável a elaboração de 

mapas de inundação, onde serão apresentadas as áreas que serão atingidas pela mancha, de forma a 

facilitar a atividade dos planos de evacuação. Dessa forma, a tomada de decisões pode ser facilitada, 

minimizando os impactos de um grande desastre, que seria a inundação advinda do rompimento da 
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barragem Jacarecica II. Outrossim, o fato desta barragem se localizar a jusante da barragem Jacarecica 

I, faz-se necessário um estudo da ruptura das barragens em cascatas, uma vez que, definiria a previsão 

da área inundada no pior cenário possível de ruptura. 

 

3.2 Classificação da barragem Jacarecica II quanto ao Dano Potencial Associado 

Com base nas conferências das ocorrências existentes dentro do polígono da mancha de 

inundação, da barragem Jacarecica II, avalia-se que a barragem apresenta DPA Alto (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Dano Potencial Associado para a barragem Jacarecica II, de acordo com a Resolução ANA 

nº132/2016. 

Critério Tipo de Ocorrência Quant./Resposta Resultado Coeficiente  

Volume do 

reservatório (hm3) 
- 26,23 Médio 2 

Potencial de 

Perdas de Vidas 

Humanas 

Existência de pessoas na área 

afetada, estrada vicinal de uso 

local e rodovia estadual 

Sim Existente 12 

Impacto 

Ambiental 

Apresenta áreas de proteção 

integral PARNA em seu estado 

natural 

Sim 
Muito 

Significativo 
5 

Impacto 

socioeconômico 

Instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas e 

industriais 

Grande 

concentração 
Alto 8 

DPA (ANA) Alto 27 

Fonte: autores, adaptado da ANA (Brasil, 2016) 

 

Os dados foram capazes de fornecer uma visão geral da área afetada, facilitando assim o 

planejamento e avaliação para um possível Plano de Contingência a ser elaborado pela Defesa Civil 

estadual. Este estudo demonstrou a capacidade e o potencial da técnica para produção e classificação 

da mancha de inundação. Com esta técnica, foi possível ponderar por meio do coeficiente, todos os 

critérios da Resolução ANA nº132/2016, sendo importante mencionar que a metodologia 

simplificada depende de informações altimétricas do terreno, volume e altura da barragem. 

As atividades na área delimitada pela mancha de inundação, caso a barragem Jacarecica II 

venha a se romper, serão totalmente interrompidas, seja de ordem humana, ambiental ou 

socioeconômico. Segundo Glotov et al. (2018), as causas e impacto ambiental de ruptura nas 

barragens podem ser devido a fatores técnicos, fatores geoquímicos e minerais neofórmicos e fatores 

físicos. O rompimento de barragens, juntamente com a produção de manchas de inundações, vêm 
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sendo simulados em várias regiões do mundo e várias metodologias estão sendo utilizadas 

(CANÇADO, 2009; KELMAN & SPENCE, 2004; WU et al., 2011). 

 

4 CONCLUSÕES 

A metodologia simplificada utilizada pela ANA aplicada nesse estudo para a simulação da 

mancha de inundação devido ao rompimento da barragem Jacarecica II produziu resultado satisfatório 

quanto à simulação da mancha e resultou na classificação de DPA alto. Portanto, como o modelo 

utilizado apresenta simplicidade de utilização, sugere-se o uso deste para capacitação de gestores que 

trabalham com segurança de barragens, para fins de classificação quanto ao DPA das barragens, bem 

como para os profissionais das Defesas Civis, visando subsidiar a elaboração de seus PlanCon’s. 
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