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ANÁLISE DAS DIFICULDADES PARA DEFINIÇÃO DA VAZÃO DE PICO 

RESULTANTE DE ESTUDOS DE RUPTURA DE BARRAGEM DE ATERRO 
 

Murilo Pereira da Silva Conceição 1* ; Andrea Sousa Fontes 2 

 

Resumo – Visto que a barragens não estão livres de falhas de suas estruturas, o risco gerado cria a 

necessidade de antecipar quais ações devem ser tomadas para reduzir os impactos caso ocorra o 

colapso, geralmente catastróficos. Para definir quais ações devem ser tomadas, o estudo de ruptura e 

formação do mecanismo da brecha formada se torna indispensável. Nesse contexto, este trabalho tem 

como objetivo analisar as dificuldades para definição da vazão de pico resultante da ruptura hipotética 

de barragens de aterro para acumulação de água, utilizada para definição de zonas inundáveis no vale 

a jusante. Para a análise, foram selecionadas 8 barragens localizadas no Estado da Bahia para 

estimativa da largura da brecha, tempo de ruptura, vazão de pico e hidrograma de ruptura por 

diferentes formulações para avaliação da amplitude dos valores encontrados. Dos resultados 

encontrados, constatou-se uma grande variabilidade das vazões de pico estimadas, apresentando 

coeficiente de variação superiores a 90% entre as equações empíricas propostas e trazendo um 

acumulativo de dificuldades de escolha de metodologia, o que impacta diretamente no hidrograma de 

ruptura hipotética e, consequentemente, na definição das zonas de inundação a jusante.  
 

Palavras-Chave – Ruptura de barragem, vazão de pico, Barragens de aterro. 

 

 

ANALYSIS OF THE DIFFICULTIES TO DEFINE THE RESULTING PEAK 

FLOW OF THE STUDIES OF DAM RUPTURE  
 

Abstract – Since dams are not free of structural failures, the generated risk brings the necessity to 

anticipate which actions must be taken to reduce the impacts in case the collapse occurs, that are 

generally catastrophic. To define which actions must be taken, the studies for rupture and for the 

mechanism of formation of the formed breach are indispensable. In this context, this work has as its 

general aim to analyse the difficulties to define the resulting peak flow of the hypothetical dam 

rupture, for landfill dams for water storage, used to define downstream flood zones. For the analysis, 

8 dams were selected in the state of Bahia in Brazil; the width of the breach, the time for the rupture 

and the peak flow were estimated and the rupture hydrographs were elaborated by different 

formulations to evaluate the amplitude of values found. From the results, it was found a great 

variability of estimated peak flow, with coefficient of variation above 90% between the proposed 

empirical equations and bringing cumulative difficulties of choices of methodology, impacting 

directly on the hypothetical rupture hydrograph, and, thus, on the downstream flood zones. 

 

Keywords – dam rupture, peak flow, landfill dam. 
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INTRODUÇÃO 

Devido aos diversos benefícios socioeconômicos, a utilização de barragens no Brasil, é um 

cenário constante, porém, Brasil (2005) afirma que aproveitamentos hidráulicos que visam a 

acumulação artificial de volumes d’água de tal envergadura devem ser objetos de estudo e de 

avaliação crítica, visto que as barragens não estão livres de acontecimentos da natureza diversa que 

possam interferir na estabilidade de suas estruturas, podendo levá-la ao colapso ou ruptura. Logo, 

existe um alto potencial de risco associado a barragens localizadas em regiões onde residem pessoas 

a jusante do seu reservatório. A incapacidade de evitar completamente o risco de ruptura, gera a 

necessidade de antecipar quais ações devem ser tomadas para reduzir impactos, normalmente 

catastróficos. 

Devido a magnitude do impacto caso uma barragem alcance a condição de colapso, o tema 

ganhou força e em 20 de setembro de 2010 o governo brasileiro sancionou a Lei 12.334 que define a 

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), em que, impõe ao responsável do 

empreendimento obrigações no que respeita a gestão de risco nos vales a jusante das barragens. 

Para os estudos de ruptura de barragem, principalmente na análise da propagação de onda, 

existem na literatura, diversas formulações matemáticas empíricas propostas para a estimativa de 

parâmetros da brecha e vazão de pico, dados necessários para construção do hidrograma de ruptura. 

A utilização destas equações empíricas se torna necessário, de acordo com Wahl (1998), pois as 

obtenções de resultados com modelos físicos acabam se tornando caros, e a utilização de dados 

obtidos a partir de eventos passados se torna mais viável economicamente. 

Para Menezes (2016), ainda que as formulações utilizadas para a estimativa dos parâmetros da 

brecha, vazão de pico e tempo de ruptura, tenham sido construídas a partir de eventos já ocorridos, 

as equações foram baseadas em casos diferentes e barragens distintas. Outro fator que contribui para 

as dificuldades associadas ao estudo é a carência de informações históricas registradas. 

No Estado as Bahia a presença de barragens é constante, principalmente na região semiárida. 

De acordo com o inventário do INEMA de 16 de janeiro de 2017, existem 242 barragens de terra e 

terra/enrocamento de uma totalidade de 329 barragens no estado da Bahia, demonstrando a relevância 

desse tipo de barramento. 

  Na tentativa de contribuir com o conhecimento das dificuldades e incertezas que esse tipo de 

estudo abrange, o presente trabalho tem como objetivo de analisar as dificuldades para definição da 

vazão de pico resultante da ruptura hipotética de oito barragens de aterro para acumulação de água 

localizadas no Estado da Bahia.  

 

METODOLOGIA 

Descrição da Área - Barragens de Estudo 

As barragens utilizadas no presente estudo são de acumulação de água e estão localizadas no 

semiárido nordestino, Bahia. São elas: Apertado, Bandeira de Melo, França, Pedra do Cavalo, Pedras 

Altas, Ponto Novo, São José do Jacuípe e Rômulo Campos. Nos Quadro 1 estão apresentadas 

informações e características das barragens estudadas. 

Devido a existência de população a jusante, unidades habitacionais e áreas protegidas definidas 

em legislação, todas as barragens estudadas no presente trabalho apresentam-se, segundo o INEMA 

(2017) e de acordo com a resolução Nº143 do CNRH, na categoria de alto dano potencial associado.  
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Definição dos cenários de ruptura 

Para analisar as dificuldades para o estudo de ruptura será trabalhado apenas o Cenário 1 de 

Ruptura extrema, que segundo Viseu (2006), tem o propósito de agravar os parâmetros da brecha, e 

o tempo de ruptura deve ser igualmente selecionado como baixo, para produzir um efeito de 

maximizar o escoamento efluente da brecha. 

Quadro 1 - Características das barragens estudadas 

Barragens/ 

Características 

Altura 

(𝒎) 

Área de 

Inundação (𝒎²) 

Comprimento 

da crista (𝒎) 

Volume 

armazenado 

(𝑯𝒎³) 

Tipo de 

Barramento 

Apertado 27,20 13.558.000 701,80 108,69 Terra 

Bandeira de Melo 19,10 20.870.000 1160,00 111,59 Mista CCR/Terra 

França 25,50 5.721.758 420,00 33,17 
Terra / 

enrocamento 

Pedra do Cavalo 142,50 198.890.000 470,00 4630,96 
Terra / 

enrocamento 

Pedras Altas 24,18 7.596.400 1090,00 38,45 
Terra / 

enrocamento 

Ponto Novo 25,50 14.000.000 682,00 38,94 Mista CCR/Terra 

Rômulo Campos 28,2 19.740.000 1620 146,82 Terra 

São José do Jacuípe 41,00 39.300.000 1560,00 357,00 
Terra / 

enrocamento 
Fonte: INEMA (2017) 

Estimativas das características da brecha 

Foram utilizados as formulações e os intervalos de parâmetros da brecha presentes no Quadro 

2 para realizar a estimativa das características da brecha. Foram utilizadas as recomendações de Viseu 

(2006) que afirma, que de uma forma geral, constitui uma prática usual para estimar a vazão máxima 

afluente considerar 𝐻𝑤 = ℎ0 = 𝐻𝑑 e 𝑉 = 𝑉𝑤, isso equivale a definir que a base da brecha coincide 

com a cota inferior da barragem (ruptura total).  

Alguns autores como Lauriano (2009) e Monte-Mor (2004) adotaram o 𝑌𝑚é𝑑𝑖𝑜 como 1/3 da 

altura da barragem em seu estudo de caso, considerando que o volume do reservatório se aproxima 

de uma pirâmide. Para o presente estudo vão ser considerados 𝑌𝑚é𝑑𝑖𝑜 = (
1

3
) 𝐻𝑑  para todas as 

barragens. Importante salientar, que para as barragens mistas (concreto e terra), a ruptura está sendo 

considerada na parte de terra do barramento. 

Quadro 2 – Equações e faixa de valores utilizadas para a estimativas dos parâmetros 

 Equações Faixas de valores 

Largura 

da 

brecha 

Espanha (2001), Froehlich (1995), Thun e Gillette (1990). 

USACE (1980), FERC 

(1988), Fread (2006), 

Eletrobrás (2003), USBR 

(1989), Singh (1989), 

DOE (1992), Viseu 

(2006). 

Tempo 

de 

ruptura 

Froehlich (1987), Froehlich (1995), Thun e Gilette (1990) (1), Thun 

e Gilette (1990) (2), Thun e Gilette (1990) (3), Thun e Gilette (1990) 

(4), Hartford e Kartha (1995), Espanha (2001, USBR (1988). 

USBR(1989), Singh 

(1989), Eletrobrás (2003) 



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

Vazão 

de pico 

Lou (1981), Hagen (1982), Saint-Venant (-) apud USACE (1997),  

Schoklistch (1917) apud ICOLD (1998), USBR (1989), Singh 

(1996),  Wetmore e Fread (1981) apud French (1985), Kirkpatrick 

(1977), Costa (1985) (1), Costa (1985) (2), Costa (1985)  (3),  

Froehlich (1995), Institution of Civil Engineers (1996), Webby 

(1996), Lemperière(1996), Espanha – Ministério de Meio Ambiente 

(1998). 

 

Fonte: Adaptado de Eletrobrás (2003), Espanha (2001), Viseu (2006) e Wahl (2004) 

 

Definição do tempo de ruptura 

Os tempos de ruptura foram estimados utilizando as equações do Quadro 2, os resultados 

encontrados das características das brechas com a definição, de acordo com a literatura, a equação 

indicada para cada barramento. Como algumas equações do tempo de ruptura estão em função da 

largura da brecha, para uma melhor análise das dificuldades e do comportamento estimativas dos 

parâmetros da brecha, escolheu-se três larguras para serem aplicadas nas equações do tempo de 

ruptura, sendo criadas 3 alternativas.  

• Alternativa 1a: Foram escolhidos os maiores valores de largura da brecha. 

• Alternativa 2a: Foram escolhidos os menores valores da largura da brecha. 

• Alternativa 3a: Foram escolhidos valores os resultados intermediários (próximos da média).   

Definição da vazão de pico 

Como algumas equações da vazão de pico estão em função da largura da brecha, para uma 

análise qualitativa das dificuldades para estimativas dos parâmetros da brecha, escolheu-se três 

larguras da brecha estimadas para serem aplicadas nas equações da vazão de pico, sendo assim, foram 

criadas 3 alternativas de análise.  

• Alternativa 1b: para se obter as maiores vazões, foi considerado para esta alternativa os 

menores valores de tempo de pico e os maiores valores da largura da brecha estimados. 

• Alternativa 2b: para se obter as menores vazões, foi considerado para esta alternativa os 

maiores valores do tempo de pico e os menores valores de largura da brecha estimados. 

• Alternativa 3b: para se obter uma melhor análise para a verificação de qual parâmetro 

influenciaria mais na vazão de pico, foi utilizado o tempo de ruptura médio entre os tempos utilizados 

nas alternativas 1a e 2a, e a mesma largura da brecha utilizada na alternativa 3a na definição do tempo 

de ruptura 

Elaboração do hidrograma de ruptura 

Com as vazões de pico estimadas e com o tempo de ruptura definido, foram elaborados os 

hidrogramas: (i) triangular apresentado por Mascarenhas (1990) e (ii) parabólico de acordo com 

Barfield et al. (1981) apud Walther (2000). Como a alternativa 1b do procedimento da estimativa da 

vazão de pico, teve o objetivo de obter as maiores vazões pico, e a alternativa 2b as menores vazões 

de pico, utilizou-se os critérios descritos no Quadro 3. 

Quadro 3 - Critérios utilizados para a escolha de valores para a elaboração dos hidrogramas de ruptura 
Hidrograma de ruptura Vazão de pico Tempo de pico 

Alternativa 1b 

Utilizou-se as maiores vazões 

encontradas para cada barragem da 

alternativa 1b. 

Utilizou-se o mesmo tempo de pico 

para a estimativa das vazões da 

alternativa 1b. 

Alternativa 2b 

Foram utilizadas as menores vazões 

encontradas para cada barragem.  

 

Foi utilizado o mesmo tempo de pico 

da alternativa 2 do procedimento de 

estimativa das vazões.  
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RESULTADOS 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das estimativas da vazão de pico das barragens 

estudadas, utilizando as equações empíricas que não estão em função da largura da brecha, 

apresentadas no Quadro 2. Dos resultados obtidos da equação proposta por Lemperière (1996), só 

foram considerados para análise os resultantes das barragens de Apertado e Rômulo Campos, pois a 

equação é indicada para barragens de apenas terra. Os valores das médias, desvio padrão e coeficiente 

de variação (CV), estão apresentados na Tabela 2.  

De acordo com a Tabela 1 e 2, percebe-se que os valores obtidos para a vazão de pico 

proveniente da ruptura de todas as barragens apresentam diferenças significativas. Para barragem de 

Apertado, obteve-se uma média das vazões de 17.778,5 m³/s com um desvio padrão de 16.698,85 

m³/s, alcançando um coeficiente de variação de 94%, na barragem de Bandeira de Melo obteve-se 

uma média das vazões de 11.521,02 m³/s com um desvio padrão de 11,394 m³/s, alcançando um 

desvio padrão de 99%, exibindo a grande variabilidade dos valores obtidos. Para as barragens de São 

José do Jacuípe e Pedra do Cavalo, obteve-se amplitudes de variação de 82.074,37 m³/s e 477.610,48 

respectivamente, mostrando que a amplitude chega próximo a outros valores de vazões estimadas.
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Tabela 1. Vazão de pico estimada com equações empíricas que não estão em função da largura da brecha 

Barragem 

Vazão de pico 𝑸𝒑(𝒎³/𝒔) 

Lou 

(1981) 

Hagen 

(1982) 

Saint-

Venant 

apud 

USACE 

(1997) 

USBR 

(1989) 

Kirkpatrick 

(1977) 

Costa 

(1985) 

(1) 

Costa 

(1985) 

(2) 

Costa 

(1985) 

(3) 

Froehlich 

(1995) 

Institution 

of Civil 

Engineers 

(1996) 

Webby 

(1996) 

Lemperière 

(1996) 

Espanha 

(1998) 

Apertado 4.208 42.397 17.781 7.499 5.029 8.565 23.328 9.331 8.570 3.605 12.595 58.281 29.932 

Bandeira 

de Melo 
2.143 36.203 17.294 3.960 2.102 4.453 23.720 8.127 5.568 1.543 7.748  25.392 

França 3.721 23.232 9.659 6.205 4.287 7.601 10.395 5.512 5.571 3.088 7.439  15.996 

Pedra do 

Cavalo 
99.349 567.989 142.790 188.877 308.987 183.363 298.799 90.379 201.972 191.911 506.851  446.792 

Pedras 

Altas 
3.362 24.311 23.147 5.687 3.760 6.889 11.494 5.736 5.448 2.718 7.290  16.770 

Ponto 

Novo 
3.721 25.091 15.685 6.266 4.287 7.601 11.593 5.897 5.841 3.088 7.890  17.331 

Rômulo 

Campos 
4.509 49.792 43.328 8.153 5.498 9.156 28.585 10.741 9.788 3.931 14.784 68.568 35.390 

São José 

do Jacuípe 
9.212 91.286 73.144 16.944 13.899 18.298 52.304 18.255 20.234 9.652 34.591  66.541 

 

Tabela 2. Média, desvio padrão e coeficiente de variação das vazões presentes na Tabela 1 

Barragem Média (𝒎³/𝒔) Desvio Padrão 
Coeficiente de variação 

(%) 

Apertado 17.779 16.699 94 

Bandeira de Melo 11.521 11.395 99 

França 8.559 5.821 68 

Pedra do Cavalo 269.005 159.792 59 

Pedras Altas 9.718 7.600 78 

Ponto Novo 9.524 6.686 70 

Rômulo Campos 22.479 20.827 93 

São José do Jacuípe 35.363 28.239 80 
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Ainda analisando a Tabela 1, percebe-se que as equações propostas por USBR (1989), 

Kirkpatrick (1977) e a equação (1) de Costa (1985), foram as que obtiveram estimativas mais 

similares entre si, pois são equações que variam apenas em função da altura da barragem, altura da 

coluna d’água acima da brecha ou altura da brecha. Cabe observar que, no presente trabalho essas 

variáveis foram consideradas iguais, resultando para as barragens de França e Ponto Novo, valores 

iguais de vazão por possuírem a mesma altura.  

 Verifica-se também que na maioria das equações, a vazão de pico é diretamente proporcional 

à altura da barragem (𝐻𝑑), o que pode ter resultado nas vazões de picos bastantes elevadas para a 

barragem de Pedra do Cavalo. A equação em que obteve-se as estimativas de vazão de pico mais 

elevadas foi a proposta por Hagen (1982), e estimativas mais baixas foi a proposta pela Institution of 

Civil Engineers (1996). 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados das estimativas da vazão de pico das barragens 

estudadas, utilizando as equações empíricas em função da largura da brecha, apresentadas no Quadro 

2, para a alternativa 1b. Como esta alternativa teve o objetivo de utilizar os menores tempos de 

ruptura, foi utilizado o limiar inferior da faixa de valores do tempo de ruptura proposta pela Eletrobrás 

(2003), ou seja 𝑡𝑟𝑢𝑝 = 0,1 hora para todas as barragens. 

Tabela 3. Vazão de pico estimada com equações empíricas em função da largura da brecha, para alternativa 

1b 

Barragem 

Vazão de pico 𝑸𝒑(𝒎³/𝒔) 

Média 
Desvio 

Padrão 

CV 

(%) 
Schoklistch 

(1917) 

Singh 

(1996) 

Wetmore e Fread 

(1981) apud 

French (1985) 

Apertado 7.440,72 29.638,36 29.638,14 21.983,63 12.600,36 57 

Bandeira de Melo 5.144,43 14.566,59 14.566,54 11.368,23 5.390,66 47 

França 5.133,90 25.973,29 25.972,87 18.541,12 11.633,83 63 

Pedra do Cavalo 133.551,94 1.188.971,69 1.188.967,15 831.769,98 604.728,71 73 

Pedras Altas 7.529,83 23.315,83 23.315,57 17.739,52 8.854,41 50 

Ponto Novo 6.542,07 25.973,29 25.973,29 19.495,84 11.218,30 58 

Rômulo Campos 12.054,77 31.924,21 31.924,04 25.103,69 11.304,58 45 

São José do Jacuípe 23.233,75 70.247,27 70.246,99 54.244,95 26.861,08 50 

 

De acordo com a Tabela 3, verifica-se que as equações propostas por Singh (1996) e Wetmore 

e Fread (1981) apresentaram uma similaridade entre as vazões de picos estimadas para todas as 

barragens, porém, obteve-se também as estimativas de vazão de pico mais elevadas, comparada das 

vazões estimadas pela equação proposta por Schoklistch (1917). 

Analisando e comparando as Tabelas 1 e 3, verifica-se que para a alternativa 1b, em que foi 

considerando os maiores valores da largura da brecha, as equações propostas por Schoklistch (1917) 

e USBR (1989) apresentaram similaridade em seus resultados para as barragens de Apertado, França 

e Ponto Novo e as equações propostas por Schoklistch (1917) e Saint-Venant para as barragens de 

Pindobaçu e Pedra do Cavalo. Verifica-se também que as estimativas das vazões das equações que 

são em função da largura da brecha apresentaram uma variabilidade menor, em comparação das 

equações que não dependem da largura da brecha. Para a barragem de Apertado obteve-se uma média 

entre as vazões de 21.983,63 m³/s com desvio padrão de 12.600,36 m³/s e para a barragem de Bandeira 

de Melo obteve-se uma média de 11,368 m³/s com desvio padrão de 5.390,66 m³/s. 

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados das estimativas da vazão de pico das barragens 

estudadas, utilizando as equações empíricas em função da largura da brecha, apresentadas no Quadro 
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2, para a alternativa 2b. Como esta alternativa tinha o objetivo de utilizar os maiores tempos de 

ruptura, foi considerado o limiar superior da faixa de valores de tempo de ruptura proposta pela USBR 

(1989), ou seja, 𝑡𝑟𝑢𝑝 = 3 horas para todas as barragens. 

Tabela 4. Vazão de pico estimada com equações empíricas em função da largura da brecha, para a 

alternativa 2b 

Barragem 

Vazão de pico 𝑸𝒑(𝒎³/𝒔) 

Média 
Desvio 

Padrão 

CV 

(%) Schoklistch 

(1917) 

Singh 

(1996) 

Wetmore e Fread 

(1981) apud 

French (1985) 

Apertado 2.475,19 3.279,75 3.009,11 2.921,35 409,40 14 

Bandeira de Melo 1.569,13 1.355,20 1.310,92 1.411,75 138,08 10 

França 1.682,94 2.791,06 2.325,99 2.266,66 556,44 25 

Pedra do Cavalo 55.595,87 206.042,16 192.000,36 151.212,79 83.103,79 55 

Pedras Altas 2.437,75 2.443,77 2.150,29 2.343,94 167,73 7 

Ponto Novo 2.144,55 2.791,06 2.790,67 2.575,43 373,15 14 

Rômulo Campos 4.042,22 3.589,56 3.371,44 3.667,74 342,15 9 

São José do Jacuípe 8.384,82 9.149,10 8.657,15 8.730,36 387,36 4 

 

Para uma melhor análise das diferenças entre os hidrogramas de ruptura obtidos entre as 

alternativas 1b e 2b, foi construído um gráfico com os resultados das alternativas 1b e 2b da barragem 

de Apertado em uma escala fixa, apresentado na Figura 3. Este gráfico não foi elaborado para outras 

barragens, pois, ao comparar os resultados das vazões obtidos entre as alternativas 1b e 2b verifica-

se que o comportamento para as outras barragens estudadas são semelhantes. 

 

Figura 1 – Hidrogramas de ruptura da barragem de Apertado resultante das alternativas 1b e 2b 

Comparando os hidrogramas resultantes do método triangular e parabólico, observa-se que os 

métodos apresentaram tempos de base (de esvaziamento do reservatório) muito distintos para todas 

as barragens nas duas alternativas analisadas. 

 

CONCLUSÃO 

Avaliando as informações disponíveis no cenário atual das barragens do estado da Bahia para 

o estudo de ruptura hipotética, notou-se uma grande quantidade de barragens sem informações 

necessárias para a obtenção de resultados que possibilitem a utilização das metodologias disponíveis 
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para o estudo de ruptura. Faltando dados de projeto como tempo de recorrência, tipo de fundação e 

até altura e comprimento do empreendimento. Durante todo o processo para o estudo da ruptura e 

formação da brecha no presente trabalho, houve grandes dificuldades na escolha da metodologia para 

obtenção dos resultados. 

Em relação a vazão de pico, mesmo definindo-se alternativas em busca da obtenção de vazão 

com os mesmos dados de entrada para as diferentes equações, não se obteve resultados homogêneos, 

com os resultados variando significativamente conforme o método utilizado. 

Diante dessas dificuldades acumuladas durante o processo de escolha de metodologias a serem 

aplicadas e resultados obtidos, constatou-se que, diferentes escolhas impactam diretamente na vazão 

de pico e assim no hidrograma de ruptura hipotética. Mostrando-se necessário o investimento e 

continuidade de estudos, para que sejam definidas zonas inundáveis no vale a jusante do barramento 

com hidrograma de vazão de pico representativo da realidade e assim, a elaboração de planos 

emergenciais para a mitigação de riscos do vale a jusante. 
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