
 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1

ANÁLISE COMPARATIVA DE METODOLOGIAS DE PROPAGAÇÃO DE 
ONDAS PARA PREVISÃO DOS IMPACTOS DE INUNDAÇÃO 

PROVENIENTES DA RUPTURA HIPOTÉTICA DA 
BARRAGEM TICO-TICO 

 

Leonardo Pires Reis de Melo 1*; Carlos Barreira Martinez 2; Eder Daniel Teixeira 3;Marcelo 

Giulian Marques 4; Rodrigo França Coelho Dias 5; Allan Christian Brandt 6. 

 
Resumo – A partir da publicação da Política Nacional de Segurança de Barragens e da 
regulamentação de seus instrumentos legais, a Gestão de Riscos das barragens brasileiras de alto 
dano potencial associado deverá dispor de Planos de Ações de Emergência (PAE). Consorciados ao 
PAE, os estudos de ruptura hipotética auxiliam na definição das ações de mitigação dos danos a 
jusante. Nesse contexto, a carência de critérios que delimitem as metodologias para estudos de 
ruptura de barragens é fator inibidor da padronização da qualidade dos PAE. Nesse trabalho, 
apresenta-se o estudo da ruptura hipotética da Barragem Tico-Tico aplicando-se os modelos 
matemáticos de Saint-Venant e de Puls Modificado sobre um modelo digital de terreno (MDT) de 
alta resolução. Ambas as metodologias foram simuladas no ambiente do software HEC-RAS 4.1. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FLOOD ROUTING METHODS FOR 
PREDICTION OF FLOOD IMPACTS DUE TO THE HYPOTHETICAL 

FAILURE OF TICO-TICO DAM 
 
Abstract – Since the publication of the Dam Safety National Policy and the regulation of its legal 
instruments, the risk management of Brazilian dams associated with high potential damage must 
make Emergency Action Plans (EAP) available. Associated with the EAPs, the hypothetical failure 
studies assist in the definition of mitigation actions of downstream damage. In this context, the lack 
of criteria clarifying the methodologies for dam break analysis is the inhibiting factor for the 
standardization of quality EAPs. In this article, the hypothetical failure of the Tico-Tico dam was 
examined by applying mathematical models of Saint-Venant and Modified Puls on a high-
resolution digital terrain model (DTM). Both methodologies were simulated in the HEC-RAS 4.1. 
 
Keywords – Dam Break Analysis, Risk Management, Flood Routing. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Em setembro de 2010, publicou-se a Lei Nº 12.334/10 que estabelece a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB). Em resposta à PNSB, em abril de 2012 a Agência Nacional de 
Águas publicou a Resolução Nº 91 acompanhada, em setembro do mesmo ano, pela Portaria Nº 416 
do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Ambas determinam as condicionantes e 
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conteúdos do Plano de Segurança de Barragens, dentre os quais convém destacar o Plano de Ações 
Emergenciais; documento que direciona as respostas em situação de emergência e define diretrizes 
de gerenciamento do risco tanto para a estrutura da barragem quanto para a planície de inundação. 

Nesse contexto, os estudos de ruptura de barragem e consequente propagação da onda pelo 
vale a jusante auxiliam na definição de diretrizes operacionais mais assertivas. Todavia, a carência 
de critérios que subsidiem as condições de execução desses estudos dificulta o julgamento de suas 
validades e, não raro, subtraem-lhes a credibilidade. 

 
ESTADO DA ARTE 

 
Wu et al. (2011) sintetizaram o estado da arte em propagação de ondas de ruptura de 

barragens, para o qual, as metodologias unidimensionais (1D) ainda são mais adequadas, frente às 
restrições de convergência numérica e processamento de dados dos modelos 2D e 3D. Na coletânea 
de modelos matemático-computacionais apresentada pelo ICOLD (1998), 74% incorporam a 
solução das equações completas de Saint-Venant para fluxo unidimensional. 

Dentre os softwares habilitados para a simulação unidimensional de cheias provocadas por 
ruptura de barragens, destacam-se o HEC-RAS (USACE, 2010) e o FLDWAV (FREAD e LEWIS, 
1998). Esses dois programas foram comparados no estudo de ruptura da Barragem de Funil 
apresentado por Lauriano (2009) e os resultados convergiram em todas as análises. 

Não obstante a apuração positiva dos resultados do modelo FLDWAV, a facilidade de 
construção da geometria do vale e de pós-processamento da inundação por meio de ferramentas de 
geoprocessamento, tornam o HEC-RAS o software mais consagrado para estudos de ruptura de 
barragens, até o momento. 

Em reforço a essa afirmação, Yochum et al. (2008) publicaram a retroanálise da ruptura da 
Barragem Big Bay, na qual a calibração da modelagem no HEC-RAS frente aos registros de 
elevação da inundação comprovou a competência do software para a previsão do referido 
fenômeno. 

 
Estudo de ruptura de barragens de rejeito 

Em novembro de 2012 o Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) promoveu o Seminário 
“Gestão de Riscos e Segurança de Barragens de Rejeitos”. Na oportunidade, o HEC-RAS também 
foi apresentado como o programa mais conveniente para a simulação de ondas de ruptura, apesar de 
os rejeitos apresentarem características de um fluido não-newtoniano. 

ICOLD (2001) apresentou acervo com registros de 221 incidentes envolvendo barragens de 
rejeitos, cujos impactos atingiram até 120 quilômetros de extensão. 

Para efeitos de propagação de ondas, a diferenciação das características fluido-dinâmicas dos 
rejeitos vincula-se à definição de sua viscosidade dinâmica (absoluta) durante o escoamento. 
Segundo Vick (1991), os modelos de propagação de rejeitos submetem-se à arbitrariedade dos 
valores de viscosidade dinâmica dos sólidos. Valores esses, cujos ensaios laboratoriais são 
incapazes de mensurar com a devida acurácia para massas de solo com pouco volume de água. 

Jeyapalan et al. (1983) analisaram o fluxo de rejeitos e indicaram a possibilidade da utilização 
das equações de Saint-Venant para o mapeamento das zonas potenciais de inundação. 

Mediante a adoção de tantas hipóteses, somadas às incertezas inerentes ao processo de 
abertura da brecha (fator determinante do hidrograma de ruptura), o rigor técnico e metodológico da 
propagação da onda a jusante aparenta ter um caráter secundário na definição das manchas de 
inundação. Essa especulação conspira a favor da simplificação das metodologias de propagação de 
ondas de ruptura. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
No presente trabalho abordaram-se duas metodologias de trânsito de cheias em canais, 

aplicadas sobre um modelo digital de elevação de alta resolução. A composição das metodologias 
resultou na modelagem de dois cenários: o Cenário 1, caracterizado pela propagação de ondas por 
meio da solução das equações completas de Saint-Venant e o Cenário 2, no qual os impactos de 
inundação foram definidos pela metodologia de Puls Modificado. 

 
Formação da brecha e hidrograma efluente 

Não obstante a importância de um estudo exaustivo para a definição da brecha, optou-se por 
fixar essa variável a fim de se limitarem as comparações às metodologias de propagação da onda 
proveniente da ruptura hipotética da barragem Tico-Tico. 

Dessa forma, a brecha de ruptura foi estimada por uma simulação matemático-computacional 
do sistema a partir de modelos paramétricos incorporados ao software HEC-HMS 3.5 (USACE, 
2010a). Os modelos paramétricos, definem as características geométricas e o tempo de formação da 
brecha. Por meio de uma taxa de progressão a geometria da brecha evolui para seu estado de 
equilíbrio morfodinâmico. Durante a abertura da brecha o reservatório é deplecionado e as vazões 
constituintes do hidrograma efluente são calculadas considerando o estrangulamento do 
escoamento, a carga hidráulica a montante e as dimensões instantâneas da brecha. 

Para o estudo da brecha elegeu-se o modelo paramétrico de Xu e Zhang (2009) que incorpora 
a erodibilidade do material nas regressões multivariadas aplicadas na estimativa dos parâmetros da 
brecha, considerando o modo de falha galgamento e média erodibilidade dos maciços. 

 
Propagação do hidrograma 

O estudo de trânsito de cheias é um procedimento matemático para a estimativa das variações 
da magnitude, velocidade e forma da onda de inundação em função do tempo. 

Segundo Fread (1992), estudos iniciais remontam ao século XVII e culminam em 1871 com a 
formulação de Barré de Saint-Venant para a descrição unidimensional de escoamentos não-
permanentes. A impossibilidade de solução analítica das equações de Saint-Venant dificultou a sua 
aplicação até meados do século XX, quando do advento dos primeiros computadores. Nesse 
período, modelos matemáticos conceituais simplificados foram propostos para a descrição dos 
fenômenos de trânsito de cheias. 

Destacou-se nesse trabalho o modelo de Puls Modificado, classificado como um Modelo de 
Armazenamento. Esse tipo de modelo matemático, embasado exclusivamente na lei de conservação 
da massa, apresenta solução simplificada ao relacionar as variáveis de entrada e saída entre dois 
pontos em função do tempo. 

Já as equações dos modelos os modelos hidrodinâmicos distribuídos (i.e. Saint-Venant) 
dependem da relação harmônica entre as variáveis tempo e distância entre seções para serem 
solucionadas. Apresentadas na bibliografia sob diferentes formas, as equações de Saint-Venant 
expressam, invariavelmente, as leis de conservação da massa (Equação 1) e da quantidade de 
movimento (Equação 2). 
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Nas Equações 1 e 2: t  e x  são as variáveis independentes relativas ao tempo (s) e à distância 
(m) na direção do escoamento; A  é a área da seção fluvial (m²); u  é a velocidade média do 
escoamento (m/s);

 
g  é a aceleração gravitacional (m/s²);

 
h  é espessura da lâmina líquida (m); 0S  é 

a declividade média do talvegue (m/m); e
 fS  é a declividade da linha de energia. As variáveis A  e 

fS  são funções conhecidas de h  e u . 

A solução numérica das equações de Saint-Venant é comumente alcançada por técnicas de 
diferenças finitas. O software HEC-RAS, utilizado para a simulação desse modelo matemático 
utiliza o esquema implícito de quatro-pontos (PREISSMANN, 1961), indicado por Fread (1992) 
como a solução mais adequada por permitir variações de distância longitudinais e pela facilidade de 
aplicação das condições de contorno. 

O Modelo de Armazenamento Puls Modificado pode ser representado em sua forma estendida 
pela Equação 3 (USACE, 2000). 
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Na Equação 6, tI  e 1−tI  correspondem às ordenadas do hidrograma afluente (de ruptura) nos 

tempos t  e 1−t , respectivamente; tO  e 1−tO  referem-se às ordenadas do hidrograma efluente nos 

tempos t  e 1−t ; tS  e 1−tS  equivalem ao armazenamento entre as seções fluviais nos tempos t  e 

1−t , respectivamente. O termo ( t∆ ) define o passo de tempo para a diferenciação da equação. 
No instante t , todos os termos do lado direito da equação são conhecidos. Nesse mesmo 

momento, a Equação 6 possui duas variáveis: tS  e tO . Para a solução dessa equação, necessita-se, 

portanto, do conhecimento da relação entre volume armazenado e descarga. 
O software HEC-RAS utiliza a curva-chave das seções fluviais – construídas a partir da 

simulação do curso de água em condições de regime permanente uniforme – para calcular a 
variação de volume e respectivas descargas (USACE, 2010). Dessa forma, a propagação de ondas 
pode ser simulada sem dificuldades de convergência numérica. 

 
Modelo Digital de Terreno 

O Modelo Digital de Terreno utilizado para as simulações foi elaborado pelo princípio da 
estereoscopia aplicado às imagens de satélite. A estereoscopia permite a obtenção de dados 
tridimensionais, por meio da observação de um par de imagens planas (estereopares) de uma mesma 
cena, com ângulos de incidência distintos. 

A constelação Pléiades, composta por dois satélites idênticos (HR 1A e HR 1B) operados pela 
CNES/Astrium da França, proporciona imagens coloridas com uma resolução de 50cm. O MDT foi 
gerado a partir das imagens Pléiades com 1 m de resolução, permitindo a representação do terreno 
em uma escala de até 1:2000. 

Coletaram-se 15 pontos de controle em campo com GPS Geodésico de dupla frequência 
L1/L2 (Modelo GTR-G2 da TechGeo), para serem utilizados na ortorretificação e geração do MDT. 

 
ESTUDO DE CASO 

 
A Barragem Tico-Tico localizada no município de Igarapé (MG), destina-se à acumulação de 

rejeitos de processos minerários. Sob a responsabilidade da MMX Mineração e Metálicos S/A, a 
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barragem (de solo homogêneo) encontra-se em franca operação, com planejamento de alteamentos 
da crista até a elevação 1011,00m. 

 
Desenvolvimento da brecha e hidrograma de ruptura 

Para a formação da brecha assumiu-se o modo de falha galgamento e a susceptibilidade média 
de perda de solo por processos erosivos. O parâmetros de entrada e as características da brecha final 
estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Parâmetros e características da barragem e da brecha de ruptura 

Descrição dos Parâmetros de Entrada Valor 
Elevação da crista da barragem (m) 1.011,00 
Altura máxima da barragem (m); Altura Final da Brecha (m) 71,00 
Nível de água no início da ruptura (m); Galgamento como modo de falha 1.011,10 
Volume de água acima da cota de fundo da brecha final, no incício da ruptura (m³) 2.986.077 

Variáveis de Saída - Calculadas segundo Xu e Zhang (2009) Valor 
Largura média da brecha final (m) 87,62 
Tempo de formação da brecha (h) 0,57 
Declividade lateral da brecha (Zh:1v) 0,80 

 
O desenvolvimento do hidrograma de ruptura associado ao deplecionamento do reservatório 

estão representados pelo gráfico da Figura 1, onde verifica-se um pico de vazão de 
aproximadamente 4.500 m³/s. 

 

 
Figura 1 – Representação do Resultado de Simulação da Brecha de Ruptura 

 
Condições de contorno 

Para fins de avaliação das metodologias, no estudo de caso apresentado, os rejeitos de 
mineração foram simulados como um fluido newtoniano. 

As demais condições de contorno do modelo foram definidas pelo hidrograma de ruptura 
(para a seção de montante) e declividade de 0,0002 m/m representante da profundidade normal de 
escoamento do rio Paraopeba (para a seção de montante). 

A distância média entre as seções fluviais ( x∆ ) foi de 25 m, variando conforme 
singularidades do terreno. 

O intervalo de tempo máximo recomendado pelo USACE (2010) equivale ao tempo de 
ascensão do hidrograma dividido por 20. Considerando que o tempo mínimo de ascensão do 
hidrograma de ruptura (para a primeira seção) foi de 10 minutos, o intervalo de tempo da solução 
numérica não deveria ultrapassar os 30 segundos. 

Em outro critério, a definição do intervalo ( t∆ ) limita-se até uma unidade do número de 
Courant ( rC ), representado pela Equação (4). 
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Na Equação 4, a velocidade da onda ( wU ) não pode ser a priori fixada, em função do 

amortecimento da cheia ao longo do talvegue. Todavia, para uma velocidade média de 2,5m/s, o 
intervalo de tempo recomendado (e utilizado nas simulações) foi de 10 segundos. 

 
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados do estudo estão sintetizados na Figura 2, onde se identificam o mapa geral do 

trecho simulado, bem como os valores de vazão máxima, nível máximo e respectiva largura da 
inundação, velocidade máxima atingida e tempo de chegada da frente de onda. As seções 
transversais nomeadas de “A” a “O” foram amostradas para a representação de todo o trecho. Os 
valores apresentados se referem às comparações dos resultados do Cenário 2 (Puls Modificado) em 
relação ao Cenário 1 (Saint-Venant). 

Até a confluência com o rio Paraopeba (entre as seções “L” e “M”) os valores dos picos das 
vazões amortecidas pelas diferentes metodologias apresentaram uma diferença máxima de 21%. 
Após a confluência, a simulação pelo modelo hidrodinâmico de Saint-Venant permite a propagação 
da onda tanto para jusante quanto para montante do rio Paraopeba, fator que induz considerável 
aumento no amortecimento do hidrograma, ao contrário do modelo de armazenamento (Puls 
Modificado) que não representa efeitos de escoamento contra a correnteza natural dos cursos de 
água. Essa diferença foi constatada pelo acréscimo de 52% no pico de vazão da seção “N”. 

O tempo de chegada da frente de onda apresentou um aumento médio de 9 minutos para os 
primeiros 7 km de simulação acumulando-se em 25 minutos nos 7 km finais. 

Para todo o trecho, o nível máximo da inundação apresentou um aumento médio de 2,7m. As 
variações dos resultados de nível impactaram no aumento médio de 60m nas seções analisadas. 

No detalhe da Figura 2 evidenciam-se a similaridade entre as manchas de inundação dos 
Cenários 1 e 2 para uma escala de 1:10.000. 

Para o estudo de caso analisado, o resultado das variáveis que de fato orientam as ações do 
PAE (nível máximo e tempo de chegada da onda) não desclassificam a metodologia de Puls 
Modificado. 

No entanto, as características singulares da Barragem Tico-Tico (muito comum em ambientes 
de mineração), dificulta a extrapolação da validação do método de Puls. 

Com exceção da velocidade, todos os resultados apresentaram uma tendência de aumento da 
diferença com o aumento da distância de propagação. Essa tendência, se não estabilizada, pode 
inviabilizar a metodologia de Puls Modificado para a simulação de trechos mais extensos do que os 
15 km avaliados. 

Em tempo, sugere-se a análise comparativa de modelos simplificados, a fim de se 
consolidarem metodologias coerentes que concorram para com a elaboração de Planos de Ações 
Emergenciais efetivamente compromissados com a sociedade. 
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Figura 2 – Mapa geral e resumo dos resultados 
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