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INTRODUÇÃO 

Ao se tratar de questões envolvendo rompimentos de barragens, alguns aspectos possuem 

grande importância, entre eles as consequências resultantes do acidente e o conhecimento prévio das 

áreas afetadas, com intuito de estabelecimento de medidas, como a elaboração de Planos de Ações de 

Emergência - PAE. 

O conhecimento prévio de áreas afetadas advém de estudos de ruptura hipotética de barragens, 

nos quais hidrogramas de ruptura são elaborados e propagados para determinação de valores como 

os tempos de chegada da onda de cheia, velocidades e profundidades de escoamento. No Boletim 111 

do Comitê Internacional de Grandes Barragens considera-se a elaboração de hidrogramas de ruptura 

como a primeira etapa de estudos de ruptura, seguida de sua propagação, geração de mapas de 

inundação e elaboração de Planos de Contingências (ICOLD, 1998). 

Faria et al. (2019) descrevem o hidrograma de ruptura como a representação gráfica da variação 

da vazão efluente da barragem no tempo. O hidrograma de ruptura é fortemente influenciado por 

alguns fatores, entre eles: o hidrograma afluente ao reservatório, se a ruptura ocorre durante um 

evento de cheia, os níveis característicos do trânsito das cheias, o volume do reservatório, o tipo da 

barragem, o modo de falha (erosão interna, galgamento, falha em fundações etc.), a localização da 

brecha no maciço da barragem, a geometria da brecha, a erodibilidade dos materiais do maciço, a 

vazão de pico e o tempo de formação da brecha (VIANINI, 2016; MCCANN, JR. & PAXSON, 2016).  

A brecha de ruptura pode ser caracterizada em função da sua configuração geométrica, das suas 

dimensões e do seu tempo de formação (FARIA et al., 2019). As estimativas dos valores dos 

parâmetros da brecha geralmente são feitas com base em equações de previsão, modelos físicos ou 

modelos probabilísticos, podendo resultar numa grande variabilidade de resultados. Fatores do tipo 

forma, fundação da barragem, topografia local, materiais utilizados, carga, volume do reservatório no 

momento da ruptura explicam a complexidade em estabelecer previsões do seu comportamento no 

momento da ruptura (CHAUHAN et al., 2004). 

Vista a importância de representação de hidrogramas de ruptura mais realistas para estudos de 

ruptura de barragens, esta pesquisa avaliou hidrogramas de ruptura simulados a partir de diferentes 

modos de falha e durações de chuvas de projeto. As análises comparativas foram aplicadas em uma 

área de estudo que compreende a barragem da Pampulha, localizada no município de Belo Horizonte, 

no estado de Minas Gerais, sendo essas análises parte integrante de estudos de revisão e atualização 

do Plano de Ações Emergenciais da Barragem da Pampulha elaborados pelo Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 
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METODOLOGIA 

O trabalho se resume a duas etapas metodológicas. A primeira etapa do estudo consistiu na 

definição dos cenários de simulação, coleta e tratamento dos dados, e a segunda, na simulação dos 

hidrogramas de ruptura.  

Foram propostos dois cenários: (i) Cenário 1 – Simulação de hidrogramas afluentes/ efluentes 

ao/do reservatório para uma cheia decamilenar, em dia chuvoso, para diferentes durações de projeto 

considerando-se uma ruptura por piping; (ii) Cenário 2 – Simulação de hidrogramas 

afluentes/efluentes ao/do reservatório para uma cheia decamilenar, em dia chuvoso, para a duração 

de projeto crítica referente ao trânsito das cheias (aquela cujo hidrograma de cheia ocasiona a máxima 

sobre-elevação do nível de água no reservatório), considerando a redução da capacidade do sistema 

extravasor em 15%, para ruptura por galgamento.  

Para geração dos hidrogramas de ruptura, foram utilizados dados relacionados aos parâmetros 

fisiográficos da bacia (declividade, tempo de concentração etc.), trânsito de cheias (cota volume, cota 

descarga, chuvas etc.), parâmetros de brecha/gatilho e volumes da água propagada. Dado que é uma 

barragem de acumulação de água, foi desprezada a parcela de sedimentos acumulada no reservatório. 

Por meio do modelo HEC-HMS (versão 4.2), foram gerados os hidrogramas de ruptura com 

a utilização de valores de parâmetros de brecha oriundos de equações empíricas e foi estimado o 

volume do trânsito de cheias. Os seguintes dados foram utilizados na simulação, de acordo com 

Vianini (2016): quantil de chuva (de 249,0 mm para a duração de chuva de 14 h), parâmetros 

fisiográficos e hidrológicos das bacias e sub-bacias de contribuição, curvas cota-volume do 

reservatório, curvas de descarga dos vertedouros e perfis de 37 seções transversais  para propagar a 

vazão nos canais, pelo método de Muskingum Cunge. 

Afim de alcançar valores de vazão de pico similares ao encontrado por Vianini (2016) (de 

aproximadamente 5.693 m³/s), foram realizados testes com o parâmetro referente à elevação inicial 

de desenvolvimento da brecha no modelo HEC-HMS.  

A determinação do volume do trânsito das cheias foi realizada por meio de simulações 

hidrológicas que consistiram nestas etapas: (i) construção do hietrograma com distribuição temporal 

da altura de chuva definida pelo método de Huff (Huff, 1967) com a utilização do 2º quartil com 50% 

de probabilidade de excedência e intervalo de discretização de 1 minuto; (ii) transformação da chuva 

total em chuva efetiva pelo método da Curva índice (CN) proposto pelo NRCS – Natural Resources 

Conservation Service; e (iii) transformação da chuva efetiva em escoamento superficial pelo método 

do hidrograma unitário sintético do NRCS (Pinheiro, 2011).  

 

RESULTADOS 

Foram estimados parâmetros de brecha por algumas equações de previsão. Os valores 

selecionados são apresentados no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

II Encontro Nacional de Desastres (ISSN XXXX-XXXX) 3 

Quadro 1:Parâmetros de brecha utilizados 

Parâmetros de brecha  

  
Modo de falha 

Tempo de 

formação 

(h)  

Declividade de 

montante/ 

jusante 

Largura 

da brecha 

(m) 

Elevação do 

gatilho (m) 

Elevação do 

piping 

Cenário 1 
Piping 1,46 0,7 53,2 804,9 800 

Piping 1,46 0,7 53,2 804,9 800 

Cenário 2 Galgamento 0,71 1 33,3 805,1   

 

Para todos os parâmetros apresentados, foi observada uma variabilidade dos resultados no uso 

das diferentes equações. A exemplo disso, ao se aplicar as equações propostas por Xu & Zhang (2009) 

foi obtida uma largura de fundo de brecha igual a 1,6 m, diferente do valor da aplicação da equação 

de Von Thun & Gillette (1990), de 33,3 m. O critério de escolha foi a similaridade com valores já 

estimados por Vianini (2016) e valores que desencadeariam cenários mais críticos.   

Como resultados da modelagem hidrológica do trânsito das cheias, foi obtida a duração crítica 

para o período de retorno de 10.000 anos igual a 14 h, com 1.002 m³/s de vazão afluente e 804,9 m 

de elevação do NA Máximo Maximorum. Nesse cenário, simulou-se piping embora tecnicamente 

sinalize igualmente uma situação próxima a galgamento, em razão de formação de ondas e incertezas 

de modelagem. 

Segue, na Figura 2, a comparação dos hidrogramas de ruptura da barragem por piping para as 

duas durações de projeto que geraram os maiores resultados, 14 e 24 h. Na Figura 1, Qa e Qe 

representam, respectivamente, a vazão afluente e a vazão efluente.  

Figura 1 - Comparação dos hidrogramas afluentes e efluentes ao reservatório para a duração de projeto de 14 e 24 horas 

 
 

O hidrograma afluente que ocasionou uma máxima sobre-elevação do nível de água no 

reservatório resultou da duração de 14 h. Entretanto, observou-se que a vazão de pico e o volume de 

água do hidrograma de ruptura para a chuva de projeto de 24 horas de duração são maiores 

(aproximadamente 0,2% e 31% respectivamente), o que permite inferir que essa duração seja crítica 

em termos de danos no vale a jusante da Barragem da Pampulha. 

Após a simulação do trânsito das cheias para a duração de projeto igual a 14 horas, para um 

período de retorno de 10.000 anos, considerando uma redução de 15% da capacidade do sistema 

extravasor, foi observada a ocorrência de um galgamento com a lâmina máxima de 0,15 m acima da 

crista da barragem. O hidrograma de ruptura é apresentado na Figura 2, na qual Qa é a vazão de 

afluente e Qe a vazão efluente. 
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Figura 2 - Hidrograma de ruptura por galgamento para a duração de projeto igual a 14 horas 

 

Como esperado, a vazão afluente se comportou de forma similar às anteriores e a vazão de pico 

foi inferior às obtidas pela ruptura por piping, com valor aproximado a 5.248 m³/s.  

CONCLUSÕES 

O estudo envolvendo a elaboração de hidrogramas de ruptura de barragens é complexo, 

abrange diversas áreas de conhecimentos e incertezas, sendo crucial para os estudos de ruptura de 

barragens, elaboração de PAE’s e tomadas de decisões.   

Esse cenário se torna ainda mais importante para contextos de áreas urbanas, com potenciais 

riscos de inundação e danos, como é o caso da barragem da Pampulha. A grande variabilidade de 

possíveis cenários, equações e métodos devem ser avaliada nos estudos afim de reduzir as incertezas 

associadas e alcançar maior confiabilidade dos resultados.  

Recomenda-se a realização de análises criteriosas a respeito da duração da chuva de projeto 

utilizada no trânsito das cheias, pois a duração para a qual o hidrograma de cheia ocasiona a máxima 

sobre-elevação do nível de água no reservatório pode não representar a crítica em relação à ocorrência 

de danos no vale a jusante.  
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