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RESUMO – Os danos e prejuízos causados por eventos de ruptura de barragens se demonstram 

devastadores em todo o mundo. Especialmente no Brasil, nos últimos anos, dois eventos chamaram 

a atenção pelo potencial destrutivo. A ruptura da Barragem do Fundão em novembro de 2015 e a 

ruptura da Barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, ambas no estado de Minas Gerais. Este 

trabalho apresenta uma análise crítica dos danos causados por um evento de ruptura, e para tanto, 

realiza uma simulação bidimensional de uma hipotética ruptura da barragem da Usina Hidrelétrica 

Serra do Facão em Goiás, analisando-a comparativamente aos dados de um levantamento 

georreferenciado das estruturas habitáveis no vale de jusante da usina. Para a modelagem 

bidimensional, foi utilizado o software HEC-RAS da U.S Army Corps of Engineers – USACE, o qual 

foi alimentado com dados hidrológicos resultantes de uma simulação realizada pelo software HEC-

HMS (USACE). Os resultados demonstram que há 2.321 estruturas dentro da área de inundação e 

que 235 delas são críticas, compreendidas dentro da zona de autossalvamento, recebendo o primeiro 

impacto da onda de cheia. Estima-se que os danos atinjam aproximadamente 5.800 vidas humanas, 

além de outros danos. 

ABSTRACT– The damage and losses caused by dam breaching are proving to be devastating 

throughout the world. Especially in Brazil, in the past few years, two events have called attention to 

their destructive potential. The collapse of the Fundão Dam in November 2015 and the collapse of 

the Brumadinho Dam in January 2019, both in the state of Minas Gerais. This paper presents a critical 

analysis of the damage caused by a dam breach event, and for this, it runs a two-dimensional 

simulation of a hypothetical breach of the Serra do Facão Hydroelectric Power Plant dam in the state 

of Goiás and analyzes in comparison to data from a georeferenced survey of the habitable structures 

in the downstream valley. For the two-dimensional modeling, the HEC-RAS software of the U.S 

Army Corps of Engineers - USACE was used, which was input by the hydrological data resulting 

from a simulation run by the HEC-HMS (USACE). The results reveal there are 2,321 structures inside 

the inundation area and 235 of them are critical, comprised within the self-softening zone, receiving 

the first impact of the flood wave. The damage is estimated to affect approximately 6,396 human 

lives, in addition to other damage. 
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INTRODUÇÃO – Nos últimos anos não tem sido incomum a veiculação de notícias relatando 

eventos de rupturas de barragens, sejam elas de Usinas Hidrelétricas (UHEs), Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs), diques, açudes ou barragens de rejeito da indústria mineradora. Essas notícias 

relatam dados de destruição de propriedades e até mesmo de morte de pessoas. A literatura mostra 

que em 2010 houve eventos nos Estados de Pernambuco e Alagoas, nos quais o rompimento da 

barragem do açude de “Bom Conselho” agravou de forma catastrófica os efeitos destrutivos da chuva 

nos estados (O GLOBO, 2019). A estimativa foi de que a tragédia tenha atingido mais de 170 mil 

pessoas, matado mais de 40 e deixado mais de 57.000 desabrigados. Percebe-se então o enorme 

potencial destrutivo de um evento de ruptura, o qual deve ser evitado, tendo em vista os impactos 

alarmantes aos empreendedores, que, além da perda da instalação, deverão arcar com os prejuízos e 

indenizações relacionadas aos danos e mortes causados pelo rompimento. Não obstante, resta a 

sociedade o dano intangível da perda de cada vida em particular, algo que não é recuperável por 

qualquer meio de indenização. Contudo, as barragens são consideradas como uma alternativa viável 

e economicamente aceitável para controle de cheias, perenização de cursos d’água, abastecimento 

d’água, geração de energia elétrica, atividades de lazer, entre outras (Saliba et al., 2019). 

Em 20 de setembro de 2010, por meio da Lei 12.334, instituiu-se a Política Nacional de Segurança 

de Barragens – PNSB (BRASIL, 2010), que criou como um de seus instrumentos um sistema de 

classificação de barragens, utilizando os conceitos de dano potencial associado, categoria de risco e 

o volume do reservatório. Em 30 de setembro de 2020, a PNSB foi alterada pela Lei 14.066, e nela 

inclusa o Plano de Ação de Emergência – PAE (BRASIL, 2020), que associado ao Plano de Segurança 

de Barragem – PSB, formam um valioso instrumento regulatório na tentativa de assegurar a qualidade 

e a segurança da barragem, mas principalmente das pessoas e propriedades do vale de jusante. Para 

as barragens classificadas como de dano potencial associado alto, este documento legal força os 

empreendedores a avaliar as consequências adversas no caso de ruptura da barragem, aspecto que 

obriga à modelação de cheias induzidas e ao mapeamento das zonas de risco a jusante (Rosal; Oliveira 

Filho; Lima, 2019). 

Na tentativa de minimizar ou prever as consequências de um possível evento de ruptura, modelos 

matemáticos computacionais são amplamente utilizados para a modelação do processo de propagação 

de ondas induzidas pela ruptura de barragens. Essencialmente, esses modelos de simulação numérica 

permitem reproduzir condições de escoamento não permanente. O objetivo desses estudos é obter 

uma estimativa de cota de inundação por meio da hidráulica computacional, que agrega os modelos 

de propagação de ondas advindas do evento de ruptura de uma barragem (Cabral et al., 2016; Pereira 
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et al., 2017). Objetivando assim, identificar áreas potencialmente inundáveis a fim de determinar o 

grau de risco e potencial de destruição. 

A teoria por de trás da matemática computacional envolvida é a solução das equações de Saint-Venant 

(SWE-Shallow Water Equations), utilizados em softwares modeladores como o mundialmente aceito 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's / River Analysis System) da US Army Corps of 

Engineers – USACE (USACE, 2021). Este modelo permite calcular e apresentar graficamente as 

curvas de elevação de escoamentos unidimensionais, em regime permanente, lento ou rápido, e em 

regime variável. As versões mais recentes do modelo HEC-RAS incluem algoritmos para modelar 

rupturas de barragens que consideram o alargamento da brecha ao longo do tempo. 

Em vista do exposto, a modelagem matemática de um evento de ruptura além de obrigatório segundo 

a legislação vigente, se demonstra uma poderosa aliada para a avaliação dos riscos e seu grau inerente, 

podendo ainda auxiliar nas estimativas de danos e prejuízos no caso de um evento de ruptura. 

Portanto, este trabalho pretende analisar os danos resultantes à população vulnerável no caso 

hipotético de uma ruptura da barragem da Usina Hidrelétrica Serra do Facão em Goiás. Para tanto, 

será realizado a modelagem bidimensional do evento de ruptura por meio do software HEC-RAS, 

com dados hidrológicos resultantes da modelagem no HEC-HMS (USACE, 2021). Para a estimativa 

dos danos, também será realizado um levantamento das estruturas habitáveis pertencente ao vale de 

jusante da usina. 

MATERIAIS E MÉTODOS – A área de estudo da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, se encontra 

na Bacia do Paraná (6), Sub Bacia do Paranaíba (60), entre os municípios de Davinópolis e Catalão 

no Estado de Goiás. A usina está localizada no Rio São Marcos, entre duas importantes usinas, a 

montante se encontra a usina de Batalha (FURNAS), e a jusante a usina de Emborcação (CEMIG). 

Essa área de estudo possui uma bacia de drenagem de aproximadamente 10.618 km2 e um domínio 

computacional para o vale de jusante de aproximadamente 758 km2 (considerando desde a barragem 

até o remanso da usina Emborcação), conforme apresentado na Figura 1. Sua barragem é do tipo 

mista, composta por dois trechos de enrocamento e um bloco em concreto compactado a rolo. O 

trecho em enrocamento possui 417 metros de comprimento e o em concreto 244 metros conforme 

apresentado na Figura 2. 

Para a execução deste estudo, foram utilizadas as ferramentas computacionais: i) QGIS® para o 

georreferenciamento e análise vetorial (OSGEO, 2021); ii) HEC-HMS® para modelagem 

hidrológica; e iii) HEC-RAS® para a modelagem hidrodinâmica. 
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Figura 1 – Representação da caracterização da área de estudo. 

 

Figura 2 – Detalhe da barragem da Usina Serra do Facão. 

ÁREA DE DRENAGEM 

VALE DE JUSANTE 



 

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

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 5 

A Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, institui o Plano de Ação de Emergência – 

PAE e define como Zona de Segurança Secundária – ZSS a área do vale de jusante coberta pela 

mancha de inundação e a Zona de Autossalvamento – ZAS como a área compreendida entre a 

barragem e o limite de 10 km à jusante. Portanto, para estabelecer esses limites, foi utilizado o 

trabalho de Saliba et al. (2019), que caracterizou uma hipotética ruptura desta barragem. Para garantir 

o domínio computacional, foi acrescida a esse polígono mais 10m de altura, estabelecendo-se a cota 

altimétrica de 750m como referência para o domínio. A delimitação da ZAS se deu partindo da 

barragem até o limite de 10 km à jusante.Por meio do QGIS, foram identificadas e catalogadas dentro 

desse domínio estruturas como casas, currais, galpões e terrenos com preparação de construção, o que 

resultou em 2.321 estruturas catalogadas, sendo 1.599 casas, 536 currais, 129 terrenos em fase de 

construção e 57 galpões. A Figura 3 ilustra tanto o vale de jusante, com a delimitação em branco, 

quanto a ZAS, com a delimitação em amarelo. Os pontos da figura, são as estruturas catalogadas, 

georreferenciadas e classificadas. Segundo o SIDRA/IBGE, a média de moradores por domicílio rural 

em Goiás é de 3,6 habitantes por residência, com isso, podemos considerar que há no vale de jusante 

aproximadamente 5.800 vidas. 

 

Figura 3 – Representação do vale de jusante e alocação das estruturas. 
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Após o tratamento e preparação das informações de entrada pelo QGIS, a modelagem hidrológica foi 

realizada por meio do software HEC-HMS® pelo método Soil Conservation Service (SCS) Curve 

Number (CN). A bacia hidrográfica (área de drenagem) foi dividida em 55 sub-bacias e seus 

parâmetros físicos e de chuva inseridos a fim de obter a hidrógrafa de cheia no ponto da barragem da 

usina (Figura 4). A simulação ocorreu para um período de retorno de 10.000 anos e resultou no 

hidrograma apresentado na Figura 4 com um pico de vazão de 3.144 m3/s. 

 

Figura 4 – Subdivisão das bacias hidrográficas no HEC-HMS e Hidrogama de cheia. 

 

De posse da hidrógrafa de cheia, a modelagem hidrodinâmica 2D foi realizada por meio do software 

HEC-RAS®. No QGIS, foram preparados o polígono do vale de jusante, o polígono do reservatório 

e o vetor de cobertura do solo para gerar os respectivos coeficientes de Manning e o MDE do terreno. 

A malha de simulação 2D foi gerada para uma resolução de 30 em 30 m seguindo a resolução da 

imagem do satélite. O solo foi dividido em três categorias, a saber: i) vegetação natural (m = 0,075); 

ii) pastagem (m = 0,035); e iii) corpos d´água (m = 0,032). A simulação ocorreu pela hipótese de 

galgamento, com uma abertura de brecha de 45 minutos por meio equações de Saint-Venant (SWE-

ELM Shallow Water Equation – Euelerian/Lagrangian). Os domínios computacionais são ilustrados 

pela Figura 5. 
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Figura 5 – Representação do domínio computacional da modelagem hidrodinâmica no HEC-RAS. 

 

RESULTADOS – A simulação hidrodinâmica para uma ruptura de 45 minutos por galgamento e 

para o período de retorno de 10.000 anos resultou, em uma onda de cheia no vale de jusante com 

pontos locais de aproximadamente 89 m de submersão (Figura 6). Essa onda, atinge o limite do 

modelo em 6h00 e chega a atingir velocidades de pico de 8,5 m/s (31 km/h). Quando analisado a zona 

de autossalvamento (ZAS), a onda de cheia atinge o limite de 10 km em 2h20, com pontos de 

submersão de aproximadamente 60 m (Figura 7). 

Ao comparar os resultados da simulação com os dados georreferenciados da ZAS, observa-se que, 

dentro do total de 2.321 estruturas, 366 pertencem à ZAS. E ao se considerar a mancha de inundação 

que atinge o limite do modelo no tempo de 2h20, observa-se que dentre essas 366 estruturas, 235 são 

críticas, conforme apresentado na Figura 7. 
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Figura 6 – Representação da onda de cheia máxima. 

 

Figura 7 – Representação da onda de cheia para a ZAS em 2h20. 
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CONCLUSÕES – Como apresentado, a área da Usina Serra do Facão, adotada como domínio 

computacional do vale de jusante partindo do trabalho de Saliba et al. (2019), é bem extensa, 

atingindo 758 km2. Apesar de ser uma área majoritariamente de pastagem e lavoura, foi estimado que 

5.800 pessoas vivam dentro dessa área. Na hipótese de um rompimento com abertura de brecha total 

em 45 minutos, 980 vidas humanas são impactadas nas primeiras horas, porém, dentre essas, 670 

dessas se encontram dentro de uma zona crítica, pertencente à mancha de inundação, as quais 

receberão o primeiro impacto. Determinar a mancha de inundação é legalmente obrigatório como 

também determinante no salvamento de vidas. O sucesso das ações de operacionalização previstas no 

Plano de Ações Emergenciais – PAEs, como os planos de evacuação, gerenciamento de emergência 

e gerenciamento de crise, estão intrinsecamente ligados ao detalhamento regional das informações. 

Para isso é necessário conhecer bem a área. Catalogar e cadastrar as estruturas, pessoas, 

empreendimentos e demais informações constantes dentro do vale de jusante é primordial para a 

elaboração de um PAE efetivo que minimize os danos causados por uma eventual falha no 

barramento. Elaborar estratégias de salvamento deve ir além de determinar rotas de fugas, alarmes e 

treinamentos, deve-se ter pleno conhecimento do que há na zona de impacto da onda, minimizando 

assim os danos advindos de um possível sinistro. Salienta-se que, este trabalho foi realizado com 

dados reais coletados por um software de georreferenciamento, mas sua acurácia é dependente de 

campanhas de campo para validação dos dados e o mesmo foi realizado para uma hipótese de abertura 

de brecha de 45 minutos, e que mais simulações devam ser realizadas e o modelo validado. Também 

é importante avançar nos estudos de tempo de formação de brecha pois ele impacta fortemente na  
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