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RESUMO  

As mudanças climáticas têm intrínseca relação com a alteração das vazões nos rios e com o 

comprometimento dos ciclos d’água. Dessa forma, diante do cenário das obras hidráulicas, os 

vertedouros auxiliares têm papel importante na segurança e no correto funcionamento das barragens, 

uma vez que, no caso de transbordamento, podem ocorrer consequências graves que colocam em 

risco a vida de pessoas, animais e sérios danos aos recursos naturais. O presente estudo tem por 

objetivo relacionar o impacto das mudanças climáticas com a necessidade de implantação de 

vertedouros auxiliares em barragens. Sendo assim, o objeto de estudo é a Usina Hidrelétrica Itá, 

localizada na bacia do Rio Uruguai, a qual possui vertedouro auxiliar. Para isso, foram extraídos 

dados pluviométricos da estação hidro meteorológica UHE Itá Caçador Plu e trabalhados através do 

software Hidro 1.4. Logo, foi possível extrair gráficos que comprovam o caráter de chuvas intensas 

e instáveis durante o ano e, consequentemente, a alta volatilidade do Rio Uruguai. Por fim, foi 

possível concluir que as mudanças climáticas possuem direta relação com a instalação de vertedouros 

auxiliares nas barragens. 

Palavras-Chave – Mudanças climáticas. Vertedouros. Barragem. 

 

ABSTRACT 
 

Climate change is intrinsically related to river flow and to water cycles involvement. Thus, before the 

hydraulic works scenario, auxiliary spillways have an important role in safety and correct operation 

of dams, since in the event of an overflow, serious consequences may occur putting in risk people 

lives, animals and serious damages to natural resources. This study has the purpose of relating the 

impact of climate change with the need to deploy auxiliary spillways in dams. Therefore, the subject 

of this study is Itá Hydroelectric Plant, located in Uruguay river basin, which has an auxiliary 

spillway. Pluviometric data of Itá Caçador Plu Hydroelectric Plant hydro meteorological station were 

extracted and then analyzed through Hidro 1.4 software. Next, it was possible to extract graphics 

proving the character of heavy and unstable rainwater during a year and consequently, the high 

volatility or Uruguay river. Finally, it was possible to conclude that climate change is directly related 

to installation of auxiliary spillways in dams.  

Keywords – Climate changes. Spillways. Dam. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta posição privilegiada com relação à disposição de recursos hídricos 

comparado aos demais países. No que tange às vazões médias anuais dos rios, esse valor é de 

aproximadamente 180 mil m³/s e representa 12% da disponibilidade de recursos hídricos do mundo 

(ANA, 2020). Dessa forma, a disponibilidade de água depende diretamente do clima e da conservação 

ambiental. 

Neste contexto, as mudanças climáticas interferem na conservação dos recursos hídricos e 

trazem danos irreparáveis para as comunidades. O ciclo anual das chuvas e de vazões nos rios variam 

de acordo com as características da bacia hidrográfica na qual o curso hídrico está inserido e a alta 

variabilidade do clima, associada aos fenômenos de El Niño e La Niña, atrelado com a variação da 

temperatura dos oceanos, fatos que podem gerar grandes secas em todo o Brasil. Os efeitos das 

mudanças climáticas sobre os ecossistemas e nas organizações econômicas já são visíveis, resultado 

das mudanças climáticas no planeta.  

Desse modo, ao relacionar a problemática com as obras hidráulicas e tendo em vista a relação 

entre as mudanças climáticas e o impacto nos níveis d’água, é fundamental o correto 

dimensionamento das estruturas de extravasamento para o funcionamento das usinas hidrelétricas e 

a preservação de vidas humanas e animais. Essas estruturas são formadas por vertedouros de 

superfície, que podem ou não ter comportas, para a evacuação de cheias e também por descargas de 

fundo para o esvaziamento do reservatório. 

A Lei Nº 12.334/2010 estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) para 

barragens destinadas à reserva de água e outros fins e, com o objetivo de garantir a segurança das 

obras hidráulicas e diminuir os riscos de acidentes, a mencionada Lei criou o Sistema Nacional de 

Segurança de Barragens (SNISB. As barragens são fiscalizadas por órgãos públicos diversos, 

dependendo do uso prioritário da estrutura e do domínio da água em que ela está localizada. (ANA, 

2020).   

Segundo Falcetta (2009), a deterioração de barragens é provocada na maior parte das 

ocorrências pelo excesso de vazão, sendo que as causas podem ser diversos motivos. Dentre eles está 

a incorreta avaliação em tempo de projeto, mudanças de regime hidrológico, dimensionamento 

incorreto assim como operação errada das comportas e erros no cálculo de estruturas de dissipação 

de energia. É importante citar que o Brasil possui um histórico de acidentes em barragens, conforme 

apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características dos vertedouros 
           BARRAGEM CAUSA ANO EVENTO 

UHE Cachoeira Caldeirão - AP Galgamento 07/05/2015 Acidente 

Fundão - MG Galgamento 05/11/2015 Acidente 

Germano - MG Galgamento 05/11/2015 Incidente 

Santarém - MG Galgamento 05/11/2015 Incidente 

Alto Grande - BA Galgamento 04/01/2016 Acidente 

Fazenda Guavirova - PR Galgamento 24/08/2016 Acidente 

Bosque IV - AL Galgamento Março de 2016 Incidente 

São Francisco - AL Galgamento Setembro de 2016 Incidente 

Prado - AL Galgamento Setembro de 2016 Incidente 
      Fonte: ANA (2017) 

Vale ressaltar a diferença entre acidente e incidente, sendo acidente o comprometimento da 

estrutura com transbordamento do conteúdo de um reservatório devido ao colapso total ou parcial de 

uma barragem ou estrutura anexa. Incidente é a ocorrência que afeta o comportamento de uma 

barragem ou estrutura anexa à qual pode causar um acidente (ANA, 2020). 

Diante dos fatos apresentados, o presente trabalho tem como objetivo relacionar o impacto 

das mudanças climáticas com a necessidade de implantação de vertedouros auxiliares. Desse modo, 

o objeto de estudo é a Usina Hidrelétrica Itá localizada na bacia do Rio Uruguai, a qual possui 

vertedouro auxiliar, com base em dados pluviométricos dos últimos 15 anos. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O cenário das mudanças climáticas no Brasil 

O uso insustentável da biodiversidade brasileira é o principal causador das mudanças 

climáticas acentuadas no país, fato que 75% das emissões de gases do efeito estufa (GEE) são 

oriundas do desmatamento e da queima das riquezas naturais (JOLY, 2007). Para Artaxo (2014), 

fenômenos como o derretimento das geleiras, a perda de gelo no Oceano Ártico, a elevação do nível 

do mar e a acidificação de suas águas, são resultados das atividades antropogênicas nos ecossistemas 

terrestres.  

Outros impactos negativos da interferência humana são a deterioração da qualidade do ar, o 

aumento das áreas de risco em cidades tropicais e o aumento das chuvas intensas capazes de provocar 

deslizamentos de encostas e alagamentos (RIBEIRO, 2008). 

Além disso, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera pode afetar o ciclo da água, 

comprometer a dinâmica de circulação desse recurso hídrico e alterar as características da biota 

nativa, tendo em consideração que a redução das precipitações é resultante das queimadas na 
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Amazônia (JOLY, 2007). Tiezzi et. al. (2018) reforça essa informação ao afirmar que a vazão dos 

corpos d’água são diretamente afetadas pelas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. 

De acordo com Eerola (2003) os impactos das mudanças climáticas ainda é um assunto restrito 

e velado nos países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, pelo fato de apresentar uma 

instabilidade climática durante o ano e tratar os desastres naturais como algo corriqueiro, 

caracterizado pelas enchentes e estiagens. Além disso, o autor cita a polarização acerca do tema, onde 

um grupo trata o efeito estufa, principal agente causador das mudanças climáticas, fruto das atividades 

industriais, enquanto outro grupo estimula esse tipo de atividade com base em seus interesses e 

prerrogativas. 

A fim de reverter esse cenário, para saber as possíveis demandas de águas no futuro e criar 

cenários favoráveis para a criação de políticas ambientais para o gerenciamento e conservação das 

águas, é fundamental o conhecimento acerca dos cenários climático-hidrológicos futuros 

(MARENGO, 2008). Porém, para Artaxo (2014), o Brasil ainda não possui políticas públicas 

realmente capazes de minimizar a emissão de gases poluentes, devido ao fato da crise econômica 

global recorrente, que dificulta a implantação de economias de baixo carbono, e também o fato do 

País não possuir um planejamento que trate de modo apropriado os impactos potenciais das mudanças 

climáticas. 

 Dessa forma, faz-se necessário um sistema de governança capaz de criar ferramentas e ações 

imparciais, sem priorizar interesses de grupos específicos ou de setores econômicos individuais.  

2.2 A função dos vertedouros nas barragens 

As barragens, por definição, são estruturas em um curso d’água, permanente ou temporário, 

para fins de contenção ou acumulação de água, de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e 

sólidos (ANA, 2020). O vertedouro, um dos componentes da barragem, é a estrutura principal para 

descargas das cheias. 

De acordo com Silva (2016) a classificação dos vertedouros pode ser considerada pela forma, 

como simples ou compostos, pela espessura da soleira, como delgada ou espessa, pela presença ou 

não de contrações laterais, neste caso livres ou afogados. O vertedouro de parede delgada é uma 

estrutura hidráulica constituída por uma parede com abertura de determinada forma geométrica, 

colocada perpendicularmente ao fluxo do escoamento. Há a elevação do nível d'água a montante até 

uma cota suficiente para produzir uma lâmina de água por sobre o obstáculo. Sua largura é igual à 

largura do canal. 
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O vertedouro de parede espessa é a estrutura cuja soleira é suficientemente espessa para que 

na veia aderente se estabeleça o paralelismo dos filetes (SILVA,2016). 

Segundo Falcetta (2009), os vertedouros devem ser projetados de forma a ter capacidade 

suficiente para que as cotas permitidas não sejam excedidas e não haja risco na estrutura própria e 

demais componentes.  A principal finalidade é escoar o excesso de água acumulada no reservatório, 

pois vão impedir que as cotas fixadas nas normas de segurança sejam ultrapassadas, também tem a 

função de medidores de vazão. Se um vertedouro não apresentar eficácia, ou seja, não evitar o 

galgamento, a consequência será o colapso de uma barragem, além de outros danos na superfície da 

área. 

2.3 Ruptura de barragens 

 O rompimento de barragens pode ser atribuído a duas razões primárias: a ocorrência de um 

fenômeno natural intenso que compromete a estrutura da barragem ou o mau planejamento da 

estrutura de contenção (MOTA, 2017). 

De acordo com Xiong (2011, apud MOTA, 2017) as falhas em barragens são resultantes de 

forças internas e externas, neste sentido, estudos de casos evidenciam que o fracasso de uma barragem 

pode ocorrer devido a razões diversas dentre elas: infiltração, erosão interna, galgamento, liquidação 

devido a escorregamento de taludes e liquefação devido a terremotos.  

No Manual de Inspeção de Barragens da ANA (2006) o rompimento de uma barragem devido 

à falta da capacidade do vertedouro de extravasar a água ocorre quando as cheias afluem no 

reservatório da barragem ultrapassando o nível para os quais a estrutura foi projetada, preenchendo 

dessa forma quase todo o vertedouro. Este fato pode provocar o colapso da estrutura, causando o 

galgamento para o qual deve-se considerar situações de emergência.  

Até pouco tempo atrás, não eram contabilizados os acidentes em barragens, porém em 

continuação à importância da sustentabilidade ambiental, foram criados estudos de análises de riscos 

em todas as fases da vida de uma barragem (SALIBA, 2009).  

Na tabela 2, é apresentada a relação entre o tipo de barragem e a forma de ruptura mais 

comum, de acordo com Santos, França e Almeida (2007).  
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Tabela 2 - Causas de rupturas de barragens 

Causa Sub causa 

Galgamento (overtopping) 
Capacidade insuficiente de vertedor 

Vazão superior à do projeto 

 

 

Erosão e deslizamento 

 

 

Erosão interna no corpo da barragem 

Deslizamento no corpo da barragem 

Erosão interna na fundação 

Erosão ao redor do vertedor 

Qualidade do vertedor 

Má Gestão 

Diminuição da capacidade de controle de 

inundações no reservatório 

Má manutenção e operação 

 

Desastres 

Terremoto 

Ataque terrorista 

Rompimento de Barragem a montante 

Outros 
Bloqueio do vertedor 

Planejamento deficiente do projeto 

             Fonte: Mota, 2017 (Adaptado de Zhang, Xu e Jia, 2007) 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A fim de estabelecer uma relação entre a variação do nível d’água do Rio Uruguai, causada 

pelas mudanças climáticas, com a instalação de vertedouros auxiliares, foi adotada a Usina 

Hidrelétrica de Itá como objeto de estudo. A Usina faz divisa entre os Estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul e está situada entre os municípios de Itá (SC) e Aratiba (RS), Figura 2, e possui 

capacidade instalada de 1.450 MW provenientes de cinco geradores com turbinas verticais de tipo 

Francis de 290 MW cada (CONSÓRCIO ITA, 2000). 
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Figura 2 - Localização da Usina Hidrelétrica Itá 

Fonte: Consórcio Itá (2000) 

 

A Usina, que entrou em operação no ano 2000, pertence ao consórcio Itá, formado pela união 

de três empresas, sendo elas: Engie Brasil Energia, empresa do setor de geração de energia, 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), empresa do setor de siderurgia e Itambé, empresa do setor 

cimentício. 

De acordo com o Consórcio Itá (2000) o empreendimento trata do primeiro aproveitamento 

hidrelétrico da bacia do Rio Uruguai e a principal característica do curso d’água e a facilidade com 

que o seu nível sobe e desce, o que caracteriza a instabilidade do rio. Diante disso, dois vertedouros, 

Figura 3, garantem a estabilidade do lago com capacidade para escoar até 50 mil m³ de água por 

segundo. As características dos vertedouros podem ser observadas na Tabela 3. 

 
Figura 3 - Vertedouros Usina Hidrelétrica Itá 

Fonte: Consórcio Itá (2000) 
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 Tabela 3 - Características dos vertedouros da Usina Hidrelétrica Itá 

Vertedouros 1 e 2 

Tipo De superfície 

Vazão máxima excepcional 49.940 m³/s 

Número de comportas (V1) 6 

Número de comportas (V2) 4 

Dimensões das comportas (L x H) 18,0m x 21,8m 
          Fonte: Consórcio Itá (2000) 

 

Com o intuito de verificar o impacto das chuvas na bacia do Rio Uruguai e comprovar a 

relação com a necessidade da implantação de vertedouros auxiliares na Usina Hidrelétrica de Itá, 

foram baixados dados pluviométricos através do Portal HidroWeb, ferramenta integrante do Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). O banco de dados pluviométricos é 

coordenado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e reúne informações referentes a níveis fluviais, 

vazões, chuvas, climatologia e qualidade da água. 

Os dados baixados pertencem à estação hidro meteorológica UHE Itá Caçador Plu, código 

02650035. As informações de chuvas diárias fornecidas foram trabalhadas no software Hidro 1.4 por 

meio das ferramentas estatísticas para dados consistidos, sendo possível extrair os dados de chuvas 

totais mensais e anuais no período de 2002 até 2017. Em posse dessas informações, foi possível 

elaborar gráficos capazes de relacionar os anos com a intensidade das chuvas totais, capaz de verificar 

o caráter das chuvas na região da usina em estudo. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir da análise dos dados fornecidos pelo Portal HidroWeb e sua posterior manipulação 

nos softwares indicados, foi possível verificar a relação entre as chuvas totais durante os anos em 

análise, Figura 4, e a instalação do vertedouro auxiliar. Pode-se perceber que as chuvas totais não são 

constantes ao passar dos anos, o que prejudica a previsão de chuvas e, consequentemente, o 

dimensionamento das estruturas de extravasão.  

Além disso, o gráfico mostra os altos índices de precipitação nos anos de 2009, 2010, 2015 e 

2016, o que caracteriza a volatilidade do Rio Uruguai, que em períodos de cheia apresenta alto nível, 

fato que justifica a necessidade de vertedouros auxiliares para a estabilidade do lago. 
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Figura 4 - Relação entre ano e chuvas totais 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 Com o intuito de verificar a ocorrência das precipitações durante o ano, foi traçado um gráfico 

capaz de relacionar as médias das chuvas mensais entre os anos de 2002 e 2017, Figura 5. Dessa 

forma, foi possível verificar que a precipitação se mantém baixa e constante durante o período de 

março a agosto, enquanto no período de outubro a janeiro o cenário se altera, caracterizado pelo 

aumento da precipitação e da variação durante os meses. 

 
Figura 5 - Relação entre mês e chuvas totais 

Fonte: Autoria própria (2022) 

5. CONCLUSÕES 

 Diante dos fatos apresentados, pode-se concluir que as precipitações durante o ano na bacia 

do Rio Uruguai não apresentam linearidade, o que colaborou com a dificuldade em projetar estruturas 

de extravasamento para a Usina Hidrelétrica Itá. Dessa forma, para outras usinas, é fundamental 

considerar a implantação de vertedouros auxiliares para lidar com o excedente das águas em chuvas 

que alterem de forma considerável a vazão do rio na qual a obra hidráulica está inserida. 

 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

10 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 

REFERÊNCIAS 

ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. “SNISB- Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens.” In: Relatório de Segurança de Barragens, Versão 

Síntese. 2020.  

ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. “Manual de Inspeção de Barragens”.2006. 

ARTAXO, P. “Mudanças climáticas e o Brasil”. 2014. Dossiê Clima, pp. 04 – 06. 

CONSÓRCIO ITÁ. “Memória de uma usina”. 2000. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética, Fontes, Geração Hidrelétrica - EPE. (2022).  

EEROLA, T. T. “Mudanças climáticas globais: passado, presente e futuro”. Fórum de Ecologia. 

2003. pp. 02 – 03. 

EVANGELISTA, T.M. dos S.; SANTOS, I.C. de P. “Segurança de Barragens: Uma Revisão 

Sistemática Acerca das Possíveis Causas de Rupturas em Barragens e suas Consequências”. 2012. 

FALCETTA, Felipe A.M. “Hidráulica Aplicada”. In: Resumos de Engenharia Civil, Recursos 

Hídricos. 2009.  

JOLY, C. A. “Biodiversidade e Mudanças Climáticas: Contexto Evolutivo, Histórico e Político”. 

Ponto de Vista. 2007. pp. 169 – 172. 

MANUAL DE INSPEÇÃO DE BARRAGENS 

MARENGO, J. A. “Água e mudanças climáticas”. Estudos avançados 22. 2008. pp. 83 – 86. 

MME - Ministério de Minas e Energia, EPE-Empresa de Pesquisa Energética. “Plano Nacional de 

Energia”. 2006.  

MOTA, R.R. Kevin. “Rompimento hipotético e delimitação da área de inundação da barragem 

Salto Moraes em Ituiutaba/MG”. Dissertação de Mestrado submetida à Faculdade de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Uberlândia-MG. 2017. 

RIBEIRO, W. C. “Impactos das mudanças climáticas em cidades no Brasil”. Parcerias estratégicas. 

2008. pp.  01 – 03. 

SALIBA, P.M. Aloysio. “Uma nova abordagem para análise de ruptura por galgamento de 

barragens homogêneas de solo compactado”. Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós –

Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas 

Gerais-UFMG. 2009. 

SILVA, D.F. et al. “Determinação de vazão em diferentes tipos de vertedores”. In: Caderno de 

Graduação, Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIT-Alagoas. 2016. 

TIEZZI, R.O. “Variabilidade Hidro climatológica e seus efeitos no Sistema Interligado Nacional”. 

Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade 

Estadual de Campinas-UNICAMP, Campinas. 2015. 

XIONG, 2011 apud MOTA, R.R. Kevin, 2017. 


