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RESUMO – Mapas de manchas de inundação são ferramentas essenciais nos estudos de rompimento 

de barragens para o conhecimento dos riscos associados e elaboração de medidas mitigadoras. A 

determinação das manchas de inundação se dá a partir de modelagem hidráulica aplicada às condições 

hidrológicas, do empreendimento e à morfometria da região, de modo que os resultados dependem 

fundamentalmente da metodologia adotada e dos dados de entrada disponíveis. O objetivo deste 

trabalho foi analisar a influência dos dados cartográficos de elevação do terreno e batimetria na 

determinação de manchas de inundação para dois cenários de disponibilidade de dados, sendo um 

simplificado e outro detalhado. O estudo é parte do projeto executado pelas empresas RHA 

Engenharia e Consultoria SS Ltda., TOPOCART Topografia, Engenharia e Aerolevantamento SS 

Ltda. e ENGEVIX Engenharia e Projetos SA, para obtenção de MDT e mapas de inundação para 

usinas hidrelétricas no estado do Paraná. A partir dos resultados obtidos, constatou-se que o uso de 

bases cartográficas simplificadas superestima as manchas de inundação em até 70%. As diferenças 

mais acentuadas foram observadas para as vazões associadas a tempos de recorrência menores. Para 

os eventos hidrológicos mais extremos as manchas obtidas para os dois cenários cartográficos foram 

bastante coerentes entre si.  
 

ABSTRACT – Flood maps are handy tools in dam break studies to define associated risks and 

formulate mitigation measures. The determination of flood maps occurs based on hydraulic modeling 

applied to hydrological, dam and regional morphometry conditions. By consequence, results are 

primarily dependent on the chosen methodology and on available input data. The objective of this 

study was to assess the influence of the cartographic data, terrain elevation and bathymetry, on the 

determination of flood maps for two data availability scenarios, one being simplified and the other 

detailed. The study is part of a project carried out by the companies RHA Engenharia e Consultoria 

SS Ltda., TOPOCART Topografia, Engenharia e Aerolevantamento SS Ltda. and ENGEVIX 

Engenharia e Projetos SA, to obtain DTM and flood maps for hydroelectric plants in the state of 

Paraná. From the results, it has been found that simplified cartographic data overestimated in 70% 

the flood area. The most significant differences were observed for the flow associated with shorter 

return periods. On the other hand, for the most extreme hydrological events the flood maps obtained 

for the two cartographic scenarios were coherent with each other. 

Palavras-Chave – Cartografia, mancha de inundação, modelagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB) e estipula, como um dos seus instrumentos, a elaboração do Plano de Segurança 

de Barragem, no qual está inserido o Plano de Ação de Emergência (PAE). O PAE é um documento 

que define e estabelece as ações a serem executadas em caso de situações de emergência, tais como 

a ruptura da barragem ou a ocorrência de uma cheia excepcional. Esses eventos exigem o prévio 

conhecimento das áreas potencialmente afetadas, de modo a ditar procedimentos de prevenção e de 

mitigação de danos humanos e materiais. Portanto, a determinação e o mapeamento das manchas de 

inundação, para diferentes cenários, são essenciais nos projetos de segurança de barragens.  

O mapa de mancha de inundação é elaborado a partir de três componentes principais: estudos 

hidrológicos, estudos hidráulicos e bases cartográficas. Os estudos hidrológicos são realizados 

mediante análises estatísticas de séries históricas de vazões existentes na região ou com o uso de 

modelos de transformação chuva-vazão. Os estudos hidráulicos, por sua vez, são realizados com a 

aplicação de softwares de modelagem hidrodinâmica, que utilizam como subsídio os estudos 

hidrológicos, dados estruturais e operacionais do empreendimento e informações do trecho de jusante 

do escoamento, obtidas a partir de levantamentos de campo. A efetivação das manchas de inundação 

ocorre por meio da espacialização dos resultados da etapa anterior utilizando técnicas de 

geoprocessamento, ferramentas de sistema de informações geográficas (SIG) e modelos digitais de 

terreno (MDT) ou de elevação (MDE). 

Dessa maneira, a acurácia dos resultados depende, fundamentalmente, dos dados disponíveis. 

Dentre esses, os dados cartográficos de batimetria e de terreno são os de mais difícil obtenção, devido 

à sua complexidade e aos altos custos envolvidos. Em geral, dispõe-se de informações de elevação 

do terreno com baixa resolução, conferindo incertezas à altimetria. Do mesmo modo, via de regra não 

há seções batimétricas para o detalhamento do trecho de jusante, sendo adotadas seções hipotéticas. 

O uso de simplificações se adapta à realidade da disponibilidade de dados e minimiza a 

complexidade dos estudos de manchas de inundação (ANA, 2017). Entretanto, as incertezas 

relacionadas aos resultados obtidos podem tornar questionáveis sua aplicabilidade em projetos de 

engenharia. Portanto, a análise comparativa de resultados obtidos a partir de dados cartográficos com 

diferentes níveis de precisão e qualidade se torna importante no fornecimento de subsídios para a 

definição da sua adequação e confiabilidade para a modelagem das áreas inundáveis. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar comparativamente as manchas de 

inundação obtidas a partir de dados cartográficos simplificados e levantados em campo, considerando 

o rompimento de uma barragem hipotética. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização do empreendimento 

O presente estudo aborda uma barragem hipotética, localizada na região sudoeste do estado do 

Paraná. A área de drenagem até a seção onde se considerou o barramento é de 3720 km². A barragem 

foi definida como de concreto tipo gravidade, com comprimento de crista de 200 m e altura de 25 m.  

Dados hidrológicos 

Para a análise proposta foram utilizadas as vazões máximas instantâneas associadas aos tempos 

de recorrências de 2, 50 e 1000 anos (Tabela 1), obtidas a partir de projetos de engenharia de 

empreendimentos localizados próximos à área de estudo.  

Tabela 1 – Vazões máximas associadas aos tempos de recorrência selecionados 

Tempo de recorrência (anos) Vazão instantânea (m³/s) 

2 814 

50 2667 

1000 4387 

 

Dados cartográficos 

Com relação aos dados cartográficos foram considerados os dois cenários a seguir, que 

apresentam diferentes níveis de precisão. 

• Cenário 1: MDE do Projeto Topodata, do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), gerado a 

partir dos dados SRTM-90, e seções topobatimétricas hipotéticas. Cabe destacar que o Projeto 

Topodata disponibiliza o MDE elaborado a partir dos dados Shuttle Radar Topographic Mission 

(SRTM) com resolução espacial de 90 m, por sua vez disponibilizado pelo United States Geological 

Survey (USGS). O MDE é refinado com resolução espacial de 30 m, não aumentando, contudo, o 

nível de detalhe do modelo. Sua acurácia é variável em função da latitude, mas sempre quantificada 

na ordem de metros. 

• Cenário 2: MDT obtido por perfilamento a laser, com densidade de 6 ppm² e acurácia de 15 

cm, em uma área de 8,39 km², e 12 seções topobatimétricas levantadas em campo no trecho de 12 

km, ambos a jusante do barramento. 

A Figura 1 ilustra, para um trecho da área de estudo, as diferenças altimétricas nas bases 

consideradas nos cenários cartográficos. Já a Figura 2 apresenta os perfis longitudinais do leito do rio 

obtidos a partir das bases consideradas. 
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Figura 1 – Diferenças altimétricas nas bases consideradas nos cenários cartográficos 

 

 
Figura 2 – Diferenças nos perfis longitudinais nas bases consideradas nos cenários cartográficos 
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Simulações hidrodinâmicas 

O escoamento resultante da ruptura de uma barragem envolve fenômenos de difícil 

caracterização matemática e com grande variação das grandezas hidráulicas no tempo e no espaço. 

Assim, a utilização de um modelo hidrodinâmico objetiva simular o movimento da onda de cheia ao 

longo do vale a jusante da barragem e possibilita determinar as áreas inundadas. 

Para o presente estudo foi selecionado o software HEC-RAS® 5.0.5, desenvolvido pelo U.S. 

Army Corps of Engineers (USACE), capaz de simular a propagação do escoamento em regime não 

permanente.  

A delimitação das manchas de inundação foi realizada com a ferramenta RAS Mapper, 

tecnologia SIG integrada com o HEC-RAS. A ferramenta compara os níveis determinados no modelo 

hidráulico com as elevações do terreno. Nos locais onde o nível d’água iguala ou excede a elevação 

do terreno são delimitadas as manchas de inundação. 

Para a permitir a comparação entre os cenários de dados cartográficos considerados foram 

utilizados os mesmos dados hidrológicos e o número, posicionamento e comprimento das seções 

transversais inseridas. A diferença entre os cenários ocorreu na origem das seções no modelo 

(hipotética ou levantamento de campo) e na base cartográfica (Topodata ou aerolevantamento) 

utilizada na determinação das manchas. 

A simulação da ruptura foi realizada de modo integrado no HEC-RAS, no qual foi inserida a 

brecha de ruptura hipotética na barragem e realizada a simulação de sua formação. Cabe ressaltar que 

as informações sobre acidentes em barragens de concreto são escassas, de modo que não foram 

desenvolvidas regressões para a determinação dos parâmetros das brechas. Porém, ao analisar a 

configuração final das falhas documentadas nota-se que, em geral, independentemente do mecanismo 

de falha a configuração final de brecha de ruptura tende a ser ao longo de quase toda sua extensão e 

seu desenvolvimento se estende por poucos minutos. 

ANA (2016) recomenda que a largura da brecha para barragens de concreto seja no mínimo 

metade da largura da barragem. Já USACE (2016) sugere que a largura da brecha seja de no máximo 

metade da largura total da barragem. Dessa forma, foi considerada uma brecha com largura de ruptura 

igual à metade da largura da barragem. 

Para o de tempo de ruptura de barragens de concreto, referente ao intervalo de tempo do 

momento que ocorre o aparecimento da primeira brecha na face de montante da barragem até a sua 

formação, ANA (2016) preconiza a utilização de tempo menor ou igual a 15 minutos. 

A Tabela 2 apresenta as características da brecha de ruptura considerada. 
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Tabela 2 – Características da brecha de ruptura 

Parâmetro Valor 

Altura da brecha (m) 25 

Largura da brecha (m) 100 

Tempo de ruptura (mim) 15 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com Sousa (2012), para o mapeamento das manchas inundação existem diversas 

abordagens, sendo a mais comum a amplitude da inundação. Além dessa, também são importantes o 

mapa de profundidade da água, de velocidade do escoamento e de risco hidrodinâmico. Em conjunto, 

esses mapas permitem a avaliação do risco a vidas e danos materiais. 

Neste estudo, selecionou-se a amplitude da mancha de inundação para os mapeamentos 

comparativos. Os resultados são apresentados na Figura 3 à Figura 5. 

 
Figura 3 – Comparação das manchas de inundação para a vazão de recorrência de 2 anos 

 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

7 

 
Figura 4 – Comparação das manchas de inundação para a vazão de recorrência de 50 anos 

 

 
Figura 5 – Comparação das manchas de inundação para a vazão de recorrência de 1000 anos 
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A Tabela 3 apresenta as áreas inundadas para as vazões associadas aos diferentes tempos de 

recorrência analisados e para os dois cenários cartográficos considerados. 

Tabela 3 – Comparação das áreas inundadas para cada cenário 

Tempo de recorrência Cenário cartográfico Área inundada (km²) 

2 anos 
Cenário 1 (Topodata) 7,24  

Cenário 2 (Aerolevantamento) 4,33 

50 anos 
Cenário 1 (Topodata) 8,25 

Cenário 2 (Aerolevantamento) 6,12 

1000 anos 
Cenário 1 (Topodata) 8,83 

Cenário 2 (Aerolevantamento) 7,03 

 

Inicialmente, a comparação entre as bases cartográficas mostrou divergências acentuadas na 

caracterização do leito de escoamento. Os levantamentos de campo, evidentemente, fornecem 

informações muito mais precisas e coerentes. Tal fato é importante, tendo em vista que na maioria 

das simulações hidrodinâmicas para os estudos de inundação realiza-se a calibração do modelo para 

a propagação da cheia a partir dos níveis da água levantados, havendo também influência da 

geometria do leito nesse processo. Portanto, informações pouco representativas da geometria da calha 

do rio, da declividade e da rugosidade do canal podem levar a uma calibração incorreta, introduzindo 

erros nos resultados finais. 

Além disso, pode-se constatar, de acordo com os resultados obtidos, que as áreas inundadas 

determinadas no cenário 1, correspondente ao uso do MDE do Projeto Topodata e de batimetrias 

hipotéticas, são superestimadas em todos os casos em relação às áreas determinadas no cenário 2, 

com dados de cartografia e batimetria levantados em campo. 

As diferenças variam de aproximadamente 25% a 70%, respectivamente para as vazões com 

tempo de recorrência de 1000 e de 2 anos. Dessa maneira, as diferenças metodológicas refletem em 

divergências menores nos resultados na medida em que os eventos hidrológicos se tornaram mais 

extremos. 

Da análise visual das manchas geradas nos dois cenários cartográficos pode-se observar que, 

do mesmo modo como ocorre com as áreas inundadas, as divergências atenuam-se com o aumento 

das vazões máximas de projeto. Para a vazão com tempo de recorrência de 2 anos, as manchas 

produzidas pelo cenário 1, simplificado, abrangem extensões territoriais muito além daquelas obtidas 

para o cenário 2, detalhado, além de não representar corretamente o traçado do rio em alguns trechos. 

Por outro lado, para a vazão com tempo de recorrência de 1000 anos, as manchas mostram-se muito 

mais homogêneas entre si, porém as áreas inundadas ainda apresentam grande diferença quantitativa. 
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4. CONCLUSÕES 

A cartografia é um insumo fundamental na elaboração e avaliação dos mapas de manchas de 

inundação, possibilitando a obtenção de informações relacionadas ao planejamento territorial e, 

principalmente, à tomada de decisão frente a situações emergenciais. 

À luz das análises realizadas, os resultados obtidos demonstraram que o uso de bases 

cartográficas simplificadas superestima as manchas de inundação determinadas. Apesar de estarem a 

favor da segurança, áreas superestimadas da ordem de 70% podem encarecer de maneira 

desnecessária a proposição de medidas estruturais e não estruturais de mitigação e prevenção de 

inundações. No caso de se tratar de bacias hidrográficas pequenas, cujos projetos relacionados aos 

recursos hídricos são, em geral, de pequeno porte, visto a pequena capacidade hídrica da bacia, o 

superdimensionamento do investimento pode inviabilizar o projeto.  

No que se refere aos produtos cartográficos, destaca-se que o uso de ferramentas tecnológicas 

mais avançadas e precisas acrescenta exatidão aos dados levantados, conferindo novas perspectivas 

às análises e um melhoramento nos resultados obtidos. 

A robustez e facilidade de aplicação de dados simplificados tornam os mesmos mais 

apropriados para finalidades onde não se necessita de valores com grande precisão, mas sim de uma 

aproximação de ordem de grandeza das manchas de inundação. Já para estudos em que é necessário 

um nível de confiança maior atribuído aos resultados, como em locais cujas inundações oferecem 

riscos à vida humana e/ou grandes prejuízos materiais, devem ser utilizados tanto dados de entrada 

quanto modelos hidrodinâmicos mais detalhados. 

Ainda, é importante destacar que o uso de simplificações pode levar a resultados pouco 

representativos, que em outras circunstâncias podem colocar em risco vidas humanas e investimentos 

em infraestrutura. 

Entretanto, deve-se considerar também que um modelo hidrológico, mesmo que este forneça 

valores razoáveis para a finalidade à qual se destina, será sempre uma aproximação da realidade. Os 

processos hidrológicos que ocorrem em bacias hidrográficas são de extrema complexidade. 

Finalmente, ressalta-se que os estudos de manchas de inundação devem permanecer em 

constante aprimoramento, sobretudo em um contexto de acelerado desenvolvimento tecnológico, bem 

como de intervenções antrópicas no uso do solo e da alteração da dinâmica hidrológica.  
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