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RESUMO – As barragens não estão livres de falhas de suas estruturas, o risco associado a este tipo 

de empreendimento cria a necessidade de antecipar quais ações devem ser tomadas para reduzir os 

impactos caso ocorra a ruptura. Uma dessas necessidades contempla o estudo da propagação da onda 

de cheia no vale a jusante ao barramento. Entretanto, essa análise contempla várias incertezas por ser 

baseada em equações empíricas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar como 

diferentes critérios no processo da definição da vazão de pico influenciam no resultado da propagação 

do hidrograma de ruptura para um mesmo cenário. Desta forma, foi simulada a propagação de dois 

hidrogramas de ruptura, um com a menor vazão obtida (Alternativa 1) e outro com a maior vazão 

estimada (Alternativa 2). Para a propagação deste hidrograma foi utilizado o modelo hidrodinâmico 

HEC-RAS em análise unidimensional. Foi identificada diferenças de 300% entre as alturas de lâminas 

d’água e 100% de velocidade entre as Alternativas 1 e 2, verificando-se que, dentro de um mesmo 

cenário, a escolha de diferentes parâmetros na determinação da vazão e o estudo criterioso das 

características do vale a jusante influenciam significativamente no resultado da simulação mesmo 

utilizado o mesmo cenário de ruptura extrema. 
 

ABSTRACT– Since dams are not free from failures of their structures, the risk associated with this 

type of undertaking creates the need to anticipate what actions should be taken to reduce the impacts 

in the event of a rupture. Thus, this work aims to evaluate how different criteria in the process of the 

definition of peak flow influences the result of the propagation of the hydrograph of rupture for the 

same scenario. In this way, several empirical equations were obtained to determine the breccia 

characteristics, peak time, peak flow in the literature for subsequent generation and propagation of 

two rupture hydrograms, one with the lowest flow obtained (Alternative 1) and the other with the 

highest estimated flow rate (Alternative 2). For the propagation of this hydrograph the hydrodynamic 

model HEC-RAS was used in one-dimensional analysis. Differences of 300% between the heights of 

water depths and 100% of velocity between Alternatives 1 and 2, being verified that within a same 

scenario the choice of different parameters in the determination of the flow and the criterious study 

of the downstream valley characteristics significantly influence the simulation result even if the same 

extreme rupture scenario was used. 
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INTRODUÇÃO 

Com importantes funcionalidades para o desenvolvimento socioeconômico, principalmente o 

armazenamento de água, a barragem é um empreendimento frequente no cenário nordestino. Visto 

que, as barragens não estão livres de falhas de suas estruturas, o risco associado a este tipo de 

empreendimento, surge a necessidade de antecipar quais ações devem ser tomadas para reduzir os 

impactos caso ocorra a ruptura. Para definir quais ações devem ser tomadas, o estudo de ruptura e 

formação do mecanismo da brecha formada se torna indispensável. 

Devido a magnitude do impacto caso ocorra uma falha da estrutura da barragem, em 20 de 

setembro de 2010  o governo brasileiro sancionou a Lei 12.344, que  define a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB), determinando os responsáveis da barragem, obrigações em relação 

a risco nos vales a jusante das barragens e a criação de planos de ações emergenciais em função da 

categoria de risco associado ao empreendimento. 

Segundo Lauriano (2009), o escoamento resultante da ruptura de uma barragem envolve 

fenômenos hidráulicos de difícil caracterização matemática, sendo assim, são utilizados modelos 

hidrodinâmicos com auxilio no estudo da propagação de uma hidrograma de ruptura hipotética de 

barragem. Entretanto, a definição desse hidrograma contempla várias incertezas por ser baseada em 

equações empíricas. 

Na tentativa de contribuir com o conhecimento no estudo de simulação de onda de ruptura 

hipotética de barragem e identificar aspectos das incertezas que esse tipo de estudo abrange, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar como diferentes critérios no processo da definição da 

vazão de pico influenciam na propagação da onda para um mesmo cenário de ruptura. Para essa 

análise foi utilizado como caso de estudo a Barragem de Pedra no Cavalo – BA. 

METODOLOGIA 

Para realização da presente pesquisa foi adotada a seguinte sequência metodológica: (I) 

determinação e caracterização da área de estudo, (II) definição do cenário de ruptura, (III) definição 

das características da brecha, (IV) geração do hidrograma de ruptura e (V) propagação do hidrograma 

de ruptura para diferentes hidrogramas. 

Descrição da Área - Barragens de Estudo 

Para o estudo, foi utilizada a barragem de Pedra do Cavalo que é uma estrutura hidráulica de 

acumulação de água e está localizada no semiárido nordestino na Bacia Hidrográfica do rio 
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Paraguaçu, no manancial principal. Atualmente a barragem é operada pelo Grupo Votorantim, que se 

reporta à Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia (CERB), representante do Governo do 

Estado, é do tipo terra enrocamento, com núcleo argiloso e a principal função do seu reservatório é 

regularizar a vazão do Rio Paraguaçu para evitar cheias nas cidades histórias de Cachoeira e São Félix 

e o abastecimento de água para Salvador e Região metropolitana. (VOTORANTIM, 2009). As 

principais características desse barramento estão apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Características da barragem de Pedra do Cavalo 

Barragens/ 

Características 

Altura 

(m) 

Área de 

Inundação (m²) 

Comprimento 

da crista (m) 

Volume 

armazenado (Hm³) 

Tipo de 

Barramento 

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

enrocamento 

Fonte: Inema (2017) 

Outras características da Barragem de Pedrado Cavalo Além mencionadas no Quadro 1 são: 

capacidade máxima de vertimento de 12.000 m³/s, nível máximo normal de 114,5 m, cota máxima de 

operação igual a 120,0 m e vazão máxima de restrição de 1500 m³/s por risco eminente de inundação 

de cidades próximas (VOTORANTIM, 2009). 

Na Figura 1 está apresentada a área total de estudo, sendo um trecho com uma extensão de 

aproximadamente 19,6 km, a jusante da Barragem de Pedra do Cavalo no rio Paraguaçu, alcançando 

até ao estuário da Baía do Iguape no município de Maragogipe, envolvendo municípios como 

Cachoeira, São Félix e alguns povoados, entre eles, Nagé e Coqueiros. 

 

Figura 1 – Área de estudos com as divisões das seções transversais 

Fonte: Vieira (2017) adaptado Silva (2014) e Votorantim (2010) 
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Definição do cenário de ruptura  

Como a presente pesquisa pretende realizar uma avaliação para diferentes critérios dentro de 

um mesmo cenário de estudo de ruptura de barragem, dos cenários indicados na literatura, será 

trabalhado apenas com o Cenário de Ruptura extrema. Para Viseu (2006), o proposito deste cenário 

deverá ser o de agravar os parâmetros da brecha e selecionar o tempo de ruptura baixo para produzir 

um efeito de maximizar o escoamento efluente da brecha.  

Definição das características da brecha 

Para definição das características da brecha foram utilizadas as formulações presentes no 

Quadro 1. 

Quadro 2 – Equações empíricas utilizadas para a estimativa das características da brecha 

 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) 

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) 

Para a estimativa da vazão de pico, como foi adotado o cenário de ruptura extrema, foram 

utilizadas as recomendações de Viseu (2006), que constitui na consideração da altura da brecha igual 

a altura da barragem, que equivale a definir que a base da brecha coincide com a cota inferior da 

barragem (ruptura total). 
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Geração do hidrograma de ruptura 

Na elaboração do hidrograma de ruptura, foi utilizado o hidrograma parabólico de acordo com 

Barfiled et al. (1981) apud Walther (2000).  

Para uma melhor avaliação de influência no processo da definição da vazão de pico, foram 

gerados os hidrogramas de propagação da onda de acordo com duas alternativas: 

• Alternativa 1 – Utilizou-se a maior vazão de pico encontrada, possível de propagar na 

geometria disponibilizada, sem o extravasamento das seções; 

• Alternativa 2 – Utilizou-se a menor vazão de pico encontrada; 

Propagação do hidrograma de ruptura 

Para propagação da onda de ruptura foi utilizado o modelo hidrodinâmico HEC-RAS 

Hydrologic Engineering Centers River Analysis System. O HAC-RAS é um modelo hidráulico que 

foi desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center (HEC) do U. S. Army Corps of Engineers 

(USACE) em 1964. O modelo permite realizar simulações em escoamento permanente 

unidimensional e não permanentes uni e bidimensionais, cálculos de transporte de sedimentos e 

modelagem de temperatura/qualidade de água. Na análise unidimensional a representação do modelo 

é baseada na solução das equações completas de Saint-Venant, de quantidade de movimento e 

conservação de massa em uma direção, utilizando o método implícito das diferenças finitas (USACE, 

2016). 

Para simulação da propagação do hidrograma de ruptura com o software HEC-RAS 4.1, 

necessita-se de dados da geometria e do fluxo de água do canal. A geometria utilizada foi 

disponibilizada por Torres (2015), as seções topobatimétricas pela Votorantim (2010), e a calibração 

dos coeficientes de Manning por Vieira (2015). 

Os dois hidrogramas obtidos pelas alternativas 1 e 2 foram simulados em regime de fluxo não 

permanente, avaliando a vazão defluente, velocidades do canal e cotas de lâminas d’águas. 

Cabe ressaltar que a influência da maré foi desconsiderada, na presente modelagem, por se tratar 

de uma análise com cenário de vazão extrema que minimiza essa influência e pela análise ter objetivo 

de discutir aspectos das incertezas que diferentes cálculos de vazão de pico acarretam e não definição 

precisas de manchas de inundação. 



  

    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

  

6 

RESULTADOS 

Nas Tabelas 1 e 2 estão apresentadas as vazões de pico estimadas para barragem de Pedra do 

Cavalo, calculadas a partir das equações propostas pelos autores citados no Quadro 1.   

Tabela 1 – Vazões de pico estimada a partir de equações empíricas 

Equação Vazão (m³/s) 

Lou (1981)) 99.349 

Hagen (1982) 567.989 

Saint-Venant apud USACE (1997) 142.790 

USBR (1989) 188.877 

Kirkpatrick (1977) 308.986 

Costa (1985) 183.362 

Costa (1985) 298.799 

Costa (1985) 90.378 

Froehlich (1995) 201.972 

Institution of Civil Engineers (1996) 191.910 

Webby (1996) 506.851 

Espanha – Ministerio de Medio Ambiente 

(1998) 
446.792 

Fonte: Própria 

Importante salientar, que para as equações utilizadas e citadas na Tabela 2, uma das variáveis 

para o cálculo da vazão de pico é a largura da brecha, outro parâmetro estimado. Isso resultou no 

cálculo de duas vazões para cada equação, utilizando o maior e o menor valor da largura da brecha 

estimada pelas equações e faixas de valores propostos pelos autores citados no Quadro 1. 

Tabela 2 – Vazões de pico estimadas por equações que variam em função da brecha 

Método 
Vazão (m³/s) 

Schoklistch (1917) Singh (1996) Wetmore e Fread apud French (1985) 

Alternativa 1 55.595 206.042 192.000 

Alternativa 2 133.551 1.188.971 1.172.786 

 

 De acordo com as Tabelas 1 e 2, os valores extremos encontrados entre as vazões estimadas 

foram, 𝑄 = 55.595 𝑚3/𝑠, obtida pela equação proposta por Schoklistch (1917) e 𝑄 =
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1.188.971 𝑚3/𝑠, obtida pela equação proposta por Singh (1996). Para esta maior vazão encontrada, 

não foi possível propagar o hidrograma gerado, devido a extrapolação das cotas da geometria 

disponível para o estudo durante a simulação.  Desta forma, para geração do hidrograma da 

Alternativa 2, foi adotada a vazão obtida pela equação proposta por Hagen (1982), com 𝑄 =

567.989 𝑚3/𝑠. 

Com os tempos de pico obtidos foi gerado o hidrograma adotando-se o 𝑇𝑝 = 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. Nas 

Figuras 2 e 3, estão apresentados os hidrogramas de ruptura hipotética no vale a jusante da Barragem 

de Pedra do Cavalo.  

 

 

Figura 2 – Propagação do hidrograma de ruptura 

gerado pela Alternativa 1. 

 

 

Figura 3 – Propagação do hidrograma de ruptura 

gerado Alternativa 2. 

Comparando a onda que chega nas seções C1, C8 e D8, observa-se que houve uma redução 

gradativa em magnitude do hidrograma devido as perdas de cargas e os obstáculos nas margens do 

canal. Com base nas Figuras 2 e 3 e comparando a propagação da onda entre as Alternativas 1 e 2, 

verifica-se que não houve uma diferença significativa em relação a perda de magnitude para 

Alternativa 2, que entre as seções C1 e D8 apresenta uma redução de vazão de cerca de 4%, o que 

não acontece na Alternativa 1 que entre as seções C1 e D8 apresenta uma redução de vazão de 27%. 

Na Tabela 3 estão apresentadas as alturas máximas alcanças pela lâmina d’água nas seções 

transversais ao longo do rio Paraguaçu no trecho estudado. 
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Tabela 3 – Altura máxima da lâmina d’água simuladas para as alternativas 1 e 2 

Seção 

Altura máxima da lâmina d´água 

(m) 

Diferença 

(m) 

Relação 

(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Seção C1 31,50 112,10 80,6 356 

Seção C2 32,20 113,14 80,9 351 

Seção C3 32,25 105,82 73,6 328 

Seção C4 33,52 110,91 77,4 331 

Seção C5 31,62 88,48 56,9 280 

Seção C6 28,77 63,09 34,3 219 

Seção C7 27,83 54,45 26,6 196 

Seção C8 29,97 74,59 44,6 249 

Seção D1 27,50 89,50 62,0 325 

Seção D2 23,26 71,24 48,0 306 

Seção D3 21,55 78,40 56,9 364 

Seção D5 19,38 66,38 47,0 343 

Seção D8 18,71 54,13 35,4 289 

 

De acordo com a Tabela 3, verifica-se uma diferença de altura entre as alternativas 1 e 2 com 

amplitude máxima para a primeira seção de aproximadamente 80 metros. Observa-se também, uma 

redução gradual das alturas ao longo do percurso, alcançando diminuição de cerca de 50% das alturas 

iniciais para ambas as alternativas.   

Ainda analisando a Tabela 3, entre as seções C7, C8 e D1 houve um aumento da altura da 

lâmina d’água, o que pode ser explicado devido ao coeficiente de contração da Ponte Imperial Dom 

Pedro II que está localizada na seção 8. Para a Alternativa 1, houve um aumento de 2,14 metros e 

para a Alternativa 2 de 20,14 metros, causando um aumento nas diferenças e relações entre as seções 

das Alternativas 1 e 2 que vinha reduzindo gradativamente, exibindo que a onda gerada na alternativa 

2 sofre uma maior influência devido a sua maior vazão o que pode ser justificado pela equação da 

continuidade. 

Na Tabela 4 estão apresentadas as velocidades médias da água, para cada seção estudada. 

Tabela 4 – Velocidade média simulada da onda em cada seção 

Seção 
Velocidade (m/s) Diferença 

(m/s) 

Relação 

(%) Alternativa 1 Alternativa 2 

Seção C1 4.88 7.17 2.29 147 

Seção C2 5.10 5.71 0.61 112 

Seção C3 6.00 7.60 1.60 127 
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 Seção C4 4.65 7.94 3.29 171 

Seção C5 8.04 12.18 4.14 151 

Seção C6 10.96 32.31 21.35 295 

Seção C7 8.60 25.67 17.07 298 

Seção C8 4.12 8.02 3.90 195 

Seção D1 6.32 13.84 7.52 219 

Seção D2 8.35 12.84 4.49 154 

Seção D3 6.71 9.00 2.29 134 

Seção D5 6.63 12.10 5.47 183 

Seção D8 6.04 5.72 0.32 95 

 

Analisando a Tabela 4 verifica-se que há uma variabilidade das velocidades entre as seções 

devido a contração e expansão das margens, aos obstáculos no percurso e variações no relevo.  

Observa-se também que a partir da seção C4 até a seção C7 há um aumento da velocidade, e também 

uma elevação nos valores de diferença e relação entre as Alternativas 1 e 2, devido a um estreitamento 

do canal entre as seções C4 a C6, mostrando também o estreitamento do canal causou uma maior 

influência para a Alternativa 2, com a velocidade aumentando cerca de 160% entre as seções C5 e 

C6, o que não aconteceu na Alternativa 1, que aumentou aproximadamente 36%. Já nas seções C2 e 

D8, por possuírem vales mais abertos, apresentaram relações menores, sendo 112% e 95%, 

respectivamente, com velocidades quase iguais entre as Alternativas. 

CONCLUSÃO 

Avaliando a simulação realizada, verificou-se que quando houve um estreitamento do vale as 

velocidades do fluxo aumentavam e as diferenças entre as velocidades das alternativas também se 

elevavam, com efeito de contração do canal influenciando mais significativamente para a Alternativa 

2 que foi utilizada a maior vazão. Outro efeito que pode ser observado com o presente trabalho foi o 

aumento da altura máxima da lâmina d’água após a onda passar pela seção C8, devido ao mesmo 

efeito de redução de seção transversal devido ao coeficiente de contração da ponte Imperial Dom 

Pedro II.  

Em relação as alturas de lâmina d´água, houve uma diferença cotas entre as duas alternativas 

de cerca de 80 metros, logo, um possível alcance de inundação bastante diferente. Mesmo o trecho 

compreendendo a cerva de 19.6 quilômetros foi possível perceber que existe uma redução de cerca 

de 50% da altura da lâmina d’água para as duas seções, o que não acontece com a velocidade.  
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Com a importância do estudo de propagação da onda para a construção de mapas de inundação 

e consequentemente trazer uma maior segurança para população a jusante da barragem de Pedra do 

Cavalo, verifica-se a necessidade de um estudo mais criterioso para determinação da vazão de pico e 

caracterização do vale a jusante da barragem, pois, foi verificado que dentro de um mesmo cenário a 

escolha de diferentes parâmetros na determinação da vazão e as características do vale a jusante 

influenciam significativamente no resultado da simulação mesmo utilizado o mesmo cenário de 

ruptura extrema. 
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