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RESUMO – Neste trabalho foram analisadas 140 barragens do estado do Ceará quando submetidas 

às estimativas hipotéticas de ruptura. Para tanto, utilizou-se como referência trabalhos especializados 

contendo modelos empíricos, de forma a analisar e comparar as diferentes equações de vazão de pico 

utilizadas, resultante de simulações fictícias de rompimento de barragens, bem como a propagação 

da onda de cheia no vale à jusante. A seleção das equações empíricas utilizadas relacionam tanto as 

características do maciço da barragem, a capacidade dos reservatórios, como também a relação entre 

elas. As diferenças entre os resultados de vazão máxima e de propagação ocasionam variações 

importantes na estimativa dos danos potenciais à jusante. Vale ressaltar que a utilização de simulações 

hipotéticas de ruptura de barragens tem grande significância para os estudos de elaboração dos mapas 

de inundação e dos Planos de Ações de Emergência (PAE), sendo eles itens exigidos pela Lei nº 

12.334/2010. 
 
ABSTRACT– In this work, 140 dams from the State of Ceará were analyzed when submitted to 

hypothetical estimates of failure. In order to do so, specialized studies containing empirical models 

were used as a reference, in order to analyze and compare the different peak flow equations used, 

resulting from fictitious dam-breaking simulations, as well as the propagation of the flood wave in 

the downstream valley . The selection of the empirical equations used relates both the phisical 

characteristics of the dam, the capacity of the reservoirs and the relation between them. The 

differences between the maximum flow and propagation results cause significant variations in the 

estimation of potential downstream damages. It is worth noting that the use of hypothetical dam break 

simulations has great significance for the flood mapping studies and Emergency Action Plans (PAEs), 

which are required by Law 12344/2010. 

 
Palavras-Chave – Barragem; Ruptura; Vazão de pico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Barragens são consideradas obras de arte de grande porte, associadas, na maioria das vezes, a 

um elevado dano potencial. Mesmo barragens consideradas relativamente pequenas em volume, 
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quando colapsadas, em sua maioria, geram consequências catastróficas para o meio ambiente em que 

se inserem, com a mortandade da fauna e flora regionais, bem como para o meio social da sua região 

de influência, com diversos e elevados prejuízos econômicos, e principalmente o potencial de perdas 

de vidas humanas envolvido em um acidente com barragens. 

Visando estabelecer critérios e ferramentas para gestão do risco inerente a esse tipo de obras 

especiais, o poder público, em 2010, instaurou a Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política 

Nacional de Segurança de Barragens, e que passa a ser, desde então, a referência legal para regular o 

setor de barragens no Brasil. 

A partir da classificação quanto ao dano potencial associado (DPA), a Lei nº 12.334/2010, 

exige, em seu Art. 11º, a elaboração do Plano de Ação de Emergência (PAE) para barragens 

consideradas com alto DPA. Esse documento visa estabelecer e descrever as ações a serem executadas 

em casos que se presencie uma situação de emergência. 

Na composição do PAE, deve ser identificadas e analisadas quais situações são consideradas 

como emergenciais, quais medidas preventivas ou corretivas devem ser adotadas, quais métodos de 

identificações da situação de emergência, bem como de que maneira se dará o processo de divulgação 

e alerta da situação à comunidade. 

O estudo de ruptura da barragem, portanto, é fundamental para conhecimento prévio das 

condições potenciais de rupturas, bem como para os possíveis impactos gerados pelo acidente nas 

regiões à jusante do barramento, permitindo o conhecimento de áreas afetadas e danos sociais, 

econômicos e ambientais envolvidos. Nesse sentido, é imprescindível a delimitação da área de 

inundação do volume barrado em regiões à jusante do barramento, que são estimadas por simulações 

de rupturas. Em geral, as manchas de inundação são definidas por base na elaboração de modelos 

hidráulicos e geração de hidrogramas de rompimento. 

Um dos critérios para elaboração da área de inundação é o cálculo das vazões máximas de 

ruptura e das vazões de pico nas seções transversais ao longo do vale. Essas vazões são obtidas a 

partir do uso de fórmulas empíricas constantes na literatura especializada. Autores consagrados no 

meio especializado, como Kirkpatrick, Singh e Snorrason, Evans, Hagen, Costa, Froehlich ou 

MacDonald e Langridge-Monopolis, desenvolveram métodos voltados ao cálculo das vazões 

máximas de rupturas, tomando como base um único parâmetro, ou vários, para o desenvolvimento da 

equação empírica (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016a). 

Esse trabalho, portanto, visa analisar e comparar as estimativas de vazões de pico obtidas pelos 

diversos métodos apresentados, calculadas nas barragens monitoradas pela Companhia de Recursos 
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Hídricos do Estado do Ceará, de diversas categorias de porte de armazenamento. Além disso, objetiva 

a realização da propagação da onda de cheia de acordo com a metodologia proposta por Melo (2015). 

2 ÁREA DE ESTUDO 

Foram analisadas no presente trabalho, 140 barragens localizadas no estado do Ceará que estão 

distribuídas em doze regiões hidrográficas, como pode ser observado na Figura 1 abaixo. 

 

Figura 1 – Localização das barragens analisadas no Estado do Ceará 

3 METODOLOGIA 

Para simular o evento de ruptura de uma barragem, faz-se necessário, primeiramente, 

determinar a vazão máxima gerada por este evento. Desta forma, vários pesquisadores desenvolveram 

expressões matemáticas para determinar a vazão de pico devido à ruptura de uma barragem. Estas 

expressões estão relacionadas às características da barragem (altura, comprimento do coroamento e 

volume do reservatório) e da brecha de ruptura (largura, altura e tempo de formação). Neste trabalho 

foram utilizadas as expressões empíricas descritas na Tabela 1, nas quais a vazão de pico originada 

pela ruptura da barragem está relacionada apenas com a altura da barragem, com o volume do 

reservatório ou ambos. 
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Tabela 1 – Expressões para determinação da vazão de pico originada pela ruptura de uma barragem 

Autor Expressão 

Kirkpatrick (1977) 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1,268 (𝐻𝑚𝑎𝑥 + 0,3)2,5 

Signh e Snorrason (1982) 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 13,4 (𝐻𝑚𝑎𝑥)1,89 

Evans (1986) 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,72 (𝑉𝑚𝑎𝑥)0,53 

Signh e Snorrason (1984) 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1,776 (𝑉𝑚𝑎𝑥)0,47 

Costa (1985) 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,763 (𝑉𝑚𝑎𝑥 × 𝐻𝑚𝑎𝑥)0,42 

Froehlich (1995) 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0, 607 (𝑉𝑚𝑎𝑥
0,295 × 𝐻𝑚𝑎𝑥

1,24 ) 

Sendo: Qmáx a vazão de pico decorrente da ruptura de uma barragem [m³/s]; Hmax a altura na 

seção máxima da barragem [m]; e Vmax o volume do reservatório [m³]. 

Os dados de volume e altura da seção máxima foram obtidos através das fichas técnicas das 

barragens, disponibilizados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. 

Para uma melhor análise dos resultados, as barragens foram classificadas em função de seu porte, de 

acordo com o Boletim nº 157 do ICOLD (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016b), em que se 

tem: 

𝑋 = 𝐻² × √𝑉                                                                                                                             (1) 

Sendo: H a altura da barragem [m]; V a capacidade do reservatório [hm³]; e X um fator que 

determina o porte da barragem, como apresentado na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 – Porte da barragem em função do fator X 

Porte Fator X 

Pequeno X < 400 

Médio 400 < X < 1000 

Grande X > 1000 

A partir da obtenção dos dados de vazão de pico, determinou-se o comportamento da 

propagação desta vazão em seções transversais ao longo do vale de jusante de três barragens, sendo 

uma de grande porte, uma de médio porte e outra de pequeno porte. Foi utilizada a metodologia 

proposta por Melo (2015), na qual foi possível estimar a vazão máxima em cada seção do vale de 

jusante da barragem através do amortecimento da vazão de pico proveniente da ruptura da barragem, 

uma vez que, à medida que a onda de rompimento se propaga para jusante, ocorre um amortecimento 

do hidrograma, caracterizado pela redução da vazão de pico e alargamento da onda.   

Primeiramente, deve-se calcular a extensão do rio a ser modelado, de forma a determinar até 

onde será feita a propagação da onda de cheia. Melo (2015) propôs uma curva de regressão com o 
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ajustamento dos pontos (Volume, Distância Máxima), que foi ajustada para a seguinte expressão, 

válida para o intervalo de volumes de 0 hm³ a 1000 hm³: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 8,870 × 10−8𝑉𝑚𝑎𝑥
3 − 2,602 × 10−4𝑉𝑚𝑎𝑥

2 + 2,648 × 10−1𝑉𝑚𝑎𝑥 + 6,737                       (2) 

Com o resultado da distância máxima à jusante do rio, obtêm-se a localização de cada seção em 

relação à barragem, dividindo-se o valor obtido por vinte (20 seções). Em seguida, faz-se a 

propagação, sendo que para reservatórios com volume superior a 6,2 hm³, o amortecimento da vazão 

foi calculado pela expressão proposta por Bureau of Reclamation (1989): 

𝑄𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 × 10−0,01243𝑥                                                                                                                              (3) 

Sendo: 𝑄𝑥 a vazão máxima à distância 𝑥 da barragem [m3/s]; 𝑄𝑚𝑎𝑥 a vazão máxima na seção 

da barragem [m3/s]; e 𝑥 a distância à barragem [km]. 

Já para reservatórios com volume inferior a 6,2 hm³ foi utilizada a equação de Dams Sector 

(2011): 

𝑄𝑥

𝑄𝑚𝑎𝑥
= 𝑎 × 𝑒𝑏.𝑥                                                                                                                                               (4) 

𝑎 = 0,002 × ln(𝑉𝑚𝑎𝑥) + 0,9626                                                                                                                   (5) 

𝑏 = −0,20047 × (𝑉𝑚𝑎𝑥 + 25000)−0,5979                                                                                            (6) 

Sendo: 𝑥 a distância à barragem [m]; 𝑉𝑚𝑎𝑥 o volume do reservatório [m3]; 𝑄𝑥 a vazão máxima 

à distância 𝑥 da barragem [m³/s]; 𝑄𝑚𝑎𝑥 a vazão máxima na seção da barragem [m3/s]; e 𝑎 e 𝑏 

parâmetros obtidos por regressão multiparamétrica. 

4 RESULTADOS 

A vazão de pico devido à ruptura da barragem foi calculada para 140 barragens localizadas no 

estado do Ceará, com volume de armazenamento variando entre 0,83 e 6.700,00 hm³, ou seja, são 

barragens de pequeno, médio e grande porte, como pode ser observado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Classificação das barragens de acordo com o porte 
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 As Figuras 3, 4 e 5 apresentam as vazões de pico de ruptura obtidas para barragens de grande, 

médio e pequeno porte, respectivamente, utilizando as equações descritas na metodologia. Optou-se 

por apresentar apenas uma parte das barragens nos gráficos das Figuras abaixo, devido à grande 

quantidade de barragens analisadas, apenas como forma de facilitar a observação. Dessa forma, 

observa-se que, para as barragens de grande porte, as vazões de pico calculadas pelas diversas 

equações   apresentam valores mais aproximados, porém para barragens de médio e pequeno porte, 

as vazões de pico encontradas pelas diversas equações apresentam valores bastantes divergentes.  

 

Figura 3 – Vazões de pico calculadas para barragens de grande porte 

 

Figura 4 – Vazões de pico calculadas para barragens de médio porte 
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Figura 5 – Vazões de pico calculadas para barragens de pequeno porte 

A equação proposta por Froehlich (1995) apresentou os valores mais próximos da média entre 

todas as equações analisadas. De modo a possibilitar melhores comparações entre os valores obtidos, 

optou-se por apresentar os resultados de vazão de pico em função do quociente destes com os 

resultados obtidos por Froehlich (1995), uma vez que esta é uma das equações mais utilizadas nas 

análises envolvendo ruptura de barragens. 

Desta forma, a Tabela 3 apresenta a variação das vazões de pico obtidas pelas equações de 

Kirkpatrick (1977), Signh e Snorrason (1982), Evans, Signh e Snorrason (1984) e Costa (1985) em 

relação as vazões obtidas por Froehlich (1995). Pode-se observar que as vazões obtidas com a equação 

de Costa (1985) são as que mais se aproximam das vazões obtidas por Froehlich (1995), cabe ressaltar 

que, assim como Froehlich (1995), a equação de Costa (1985) também é multiparamétrica, ou seja, 

utiliza dados do volume do reservatório e altura da barragem. A equação de Evans (1986) e Singh & 

Snorrason (1984) são as que apresentam valores de vazão de pico com maior variação em relação a 

Froehlich (1995), 67% e 52% respectivamente. Nestas equações a vazão é obtida apenas em função 

do volume do reservatório. 

Tabela 3 - Variação da vazão obtida entre as diversas equações em relação a equação de Froehlich (1995) 

Equação Variação média 

Kirkpatrick (1977) 38% 

Singh & Snorrason (1982) 32% 

Singh & Snorrason (1984) 52% 
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Evans (1986) 67% 

Costa (1985) 20% 

Foi realizada também a propagação da vazão de pico ao longo do vale de jusante para três 

barragens, Pacajus, Itapajé e Cupim, classificadas como de grande, médio e pequeno porte 

respectivamente. As Figuras 6, 7 e 8 apresentam a vazão máxima em vinte seções equidistantes à 

jusante da barragem. Observa-se que para a barragem Pacajus, a vazão máxima na última seção é 

20% da vazão de pico na barragem (distância 0), enquanto que nas barragens Itapajé e Cupim a vazão 

na última seção é 84,82 e 84,15% respectivamente. Deve-se ressaltar que, a distância pelo rio da 

inundação para a barragem Pacajus é de 56,590 km, enquanto que para a barragem Itapajé é de 7,859 

km e para a barragem Cupim a distância é de 7,940 km, estas distâncias foram calculadas pela 

Equação 2. 

As barragens Itapajé e Cupim possuem volume inferior a 6,2 hm³, logo utilizou-se a equação de 

Dams Sector (2011), já para a barragem Pacajus foi utilizada a equação do Bureau of Reclamation 

(1989), para o cálculo da propagação. Sendo que, com a equação do Bureau of Reclamation (1989) 

tem-se a diminuição exponencial da vazão em função da distância, porém a propagação pela equação 

de Dams Sector (2011) é função não só da distância como também do volume máximo de acumulação 

no reservatório e a vazão diminui ao logo das seções quase linearmente. 

 

Figura 6 – Propagação para a Barragem Pacajus 
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Figura 7 – Propagação para a Barragem Itapajé 

 

Figura 8 – Propagação para a Barragem Cupim 

5 CONCLUSÃO 

 Ao aplicar diferentes equações para o cálculo da vazão de pico proveniente da ruptura de uma 

barragem observou-se que há uma grande variação nos resultados obtidos. Com a equação de 

Froehlich (1995), uma equação multiparamétrica, obtém-se resultados próximos da média, sendo que 

as equações que dependem apenas do volume do reservatório foram as que apresentaram maior 

variação em relação a Froehlich (1995). 
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 Com relação à propagação da vazão ao longo do vale de jusante, observou-se que há um 

pequeno amortecimento da vazão para barragens com capacidade de acumulação inferior a 6,2 hm³, 

o que não acontece em barragens com volume superior a este. 

 As diferenças entre os resultados de vazão máxima e propagação ocasionam variações 

importantes na estimativa dos danos potenciais a jusante. Desta forma, diante da necessidade de 

elaboração de Planos de Ações de Emergências baseados em manchas de inundações apropriadas, 

faz-se necessário estabelecer critérios e indicações acerca das diferentes metodologias existentes. 
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