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EXIGÊNCIAS:

➢ Barragens com dano potencial alto;

➢ Identificação e análise das possíveis situações de emergência;

➢ Identificar efeitos derivados da ruptura da barragem;

➢ Procedimentos adotados em situações de emergência;

➢ Alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência.

Estudos de dam-break:

➢ Simulações de ruptura;

➢ Diferentes cenários de ruptura estudados;

➢ Qualidade de dados de entrada;

➢ Profissional capacitado;

➢ Tempo e custo para aquisição de dados.

LEI 12.334/2010
Política Nacional de 

Segurança de Barragens 

Plano de Segurança de 
Barragens (PSB)

Plano de Ação 
Emergencial (PAE)

!

!
!

• Cotas máximas;
• Velocidades máximas;
• Tempo de chegada da onda;
• ...

Responsabilidade do 
empreendedor
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COMO SÃO FEITOS OS ESTUDOS DE 
RUPTURA?

Mancha de inundação de rompimento hipotético utilizando software HEC-RAS

Estima-se que 
pelo menos 

700 barragens 
brasileiras 

estão sujeitas à 
elaboração do 

PAE 
(ANA, 2017)
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COMO SÃO FEITOS OS ESTUDOS DE RUPTURA?

METODOLOGIA 
COMPUTACIONAL

METODOLOGIA 
SIMPLIFICADA

Barragens H < 15 m
Vol < 3 hm³

A ANA poderá aceitar 
apresentação de 
estudo simplificado 
para elaboração do 
mapa de inundação.

Definição de área 
a ser levantada 
para o estudo 
computacional

Modelo 
digital do 
terreno
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Barragem de Brumadinho/MG



Dimensionalidade Modelo Organização

1D

DAMBRK NWS
DAMBRK-UK Binnie & Partners

FLDWAV NWS
FLORIS ETHZ

HEC-RAS USACE
HYDRO 1D Mott MacDonald

MIKE 11 DHI

2D

DBK2 IWHR
FLOOD 2D ENEL

HEC-RAS USACE
HYDRO 2D Mott MacDonald

JFLOW
Jeremy Berm 
Association

LISFLOOD University of Bristol

MIKE21 DHI
XP SWMM XP SOLUTIONS

RIVERFLOW2D HYDRONIA

3D

FLUENT FLUENT
HYDRO 3D Mott MacDonald

MIKE 3 DHI
TELEMAC-3D EDF

TRIVAST Cardiff University

ESTUDOS DE DAM-BREAK:

➢ Simulações numéricas;
➢ Softwares de simulação: diversos modelos

com diferentes características;
➢ Cenários estudados (ANA, 2016):

o Cenário de operação hidráulica
extrema;

o Cenário de ruptura:
• Ruptura mais provável;
• Ruptura mais desfavorável ou

extremo.
➢ Abordagens de simulação:

o Hidrograma de ruptura estimado;
o Evolução pré-determinada da brecha;
o Evolução da brecha por erosão

simplificada;
o Evolução da brecha por erosão

completa.

METODOLOGIA COMPUTACIONAL



CENÁRIO DE RUPTURA

➢ Ruptura mais provável:

o Falha por mecanismos estruturais (“Ruptura em dia de sol”):

• Reservatório no nível normal;

• Vazão média anual ou TR = 100 anos;

o Ruptura por mecanismos hidráulicos (galgamento):

• Reservatório no nível máximo maximorum.

• Cheia de projeto ou TR = 1.000 ou 5.000 anos;

➢ Ruptura mais desfavorável ou extremo:

o “Ruptura em dia de sol”: TR entre 100 e 500 anos;

o Galgamento: cheia máxima provável (CMP) ou TR entre 5.000 e 10.000 anos.

Segundo Hartford e Kartha (1995 apud ANA, 2016):

➢ Ruptura em dia de sol: brecha começa a se formar quando o nível da água está 0,15 m abaixo da

crista;

➢ Ruptura por galgamento: brecha inicia quando o nível da água está 0,15 m acima da crista.

METODOLOGIA COMPUTACIONAL



Hidrograma de 
ruptura estimado

•Método mais simples e 
rápido;

•Estimativas de vazão 
de pico, tempo de 
esvaziamento e volume 
do reservatório;

•Desconsidera a 
erodibilidade do 
material da barragem;

•Mais “robusto”, porém 
possui muitas 
incertezas.

Evolução pré-
determinada da 

brecha

•Método mais popular;

•Método analítico;

•Grande quantidade de 
parâmetros físicos 
envolvidos;

•Reconhece as 
diferenças entre 
reservatórios 
pequenos e grandes;

•Muitas incertezas.

Evolução da brecha 
por erosão 

simplificada

•Utilizado em barragens 
de terra;

•Erosão determinada 
por expressões de 
descarga sólida e 
aspectos hidráulicos 
de forma simplificada.

Evolução da brecha 
por erosão completa

•Utilizado em barragens 
de terra;

•Combina equações 
hidrodinâmicas 
completas com 
equações de descarga 
sólida.

ABORDAGENS DE SIMULAÇÃO:

METODOLOGIA COMPUTACIONAL



ABORDAGEM DE EVOLUÇÃO PRÉ-DETERMINADA DA BRECHA

Etapas:

Barragem em Perdizes- na irrigação

https://jmonline.com.br/novo/?noticias,5,POL%C3
%8DCIA,196894

Barragem de Tenton

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação



Como um pequeno 
problema pode virar 

um problemão...

Ilustração de domínio público.



ABORDAGEM DE EVOLUÇÃO PRÉ-DETERMINADA DA BRECHA

➢ Parâmetros de formação de brecha:

Autor (ano) Largura da brecha (m)

U. S. Bureau of Reclamation 

(USBR, 1988)
Bb = 3 Hw

Von Thun e Gillette (1990) Bb = 2,5 Hw + Cb

Wahl (1998) apud Grimaldi et al (2010) Bb = 4 Hd

Froehlich (1995) 𝐵 = 15 𝑘01𝑉𝑤
0,32𝐻𝑑

0,19

Froehlich (2008) 𝐵 = 0,27 𝑘02𝑉𝑤
0,32𝐻𝑑

0,04

Volume do reservatório (m³) Cb (m)

< 1,23 x 106 6,1

1,23 x 106 até 6,17 x 106 18,3

6,17 x 106 até 1,23 x 107 42,7

> 1,23 x 107 54,9

Sendo:
Bb: largura de brecha retangular (m);
Hw: altura de água no momento da ruptura (m);
Hd: altura da barragem (m);
Cb: fator compensatório da equaçao de Von Thun e Gillette 
(m);

𝐵: largura média de brecha trapezoidal (m);
k01: fator multiplicador, sendo 1,4 para falha por galgamento
e 1,0 para outras causas;
Vw: volume do reservatório na ruptura (hm³);
k02: fator multiplicador, sendo 1,3 para falha por galgamento 
e 1,0 para outras causas.

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação



ABORDAGEM DE PROPAGAÇÃO DE HIDROGRAMA SIMPLIFICADO

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação

Elaboração do hidrograma de 

ruptura estimado:

➢ Vazão máxima de ruptura;

➢ Tempo de pico do 

hidrograma;

➢ Forma do hidrograma.



ABORDAGEM DE PROPAGAÇÃO DE HIDROGRAMA SIMPLIFICADO

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação

Elaboração do hidrograma de ruptura estimado:

➢ Vazão máxima de ruptura;

➢ Tempo de pico do hidrograma;

➢ Forma do hidrograma.

Tipo de barragem Tempo de Ruptura - t (horas: h)

Arco t < 0,1 h

Contraforte 0,1 h < t < 0,3 h

Gravidade 0,1 h < t < 0,3 h

Terra e 
enrocamento

0,1 h < t < 1 h (compactada) e 
0,1 h < t < 0,5 h (não compactada)

Fonte: Adaptado de ELETROBRÁS (2003)



ABORDAGEM DE PROPAGAÇÃO DE HIDROGRAMA SIMPLIFICADO

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação

Elaboração do hidrograma de ruptura estimado:

➢ Vazão máxima de ruptura;

➢ Tempo de pico do hidrograma;

➢ Forma do hidrograma.

Autor (ano) Tempo de formação da brecha (tf)

Bureau of Reclamation (1988) tf = 0,011 Bb

Von Thun e Gillette (1990) – altamente erodível tf = 0,015 Hw

Von Thun e Gillette (1990) – resistente à erosão tf = 0,020 Hw + 0,25

Froehlich (1995) tf = 0,00254 Vw
0,53 Hd

-0,90

Froehlich (2008) tf* = 63,2 (Vw/gHb
2)1/2

Sendo:
tf : tempo de formação da brecha (h);
tf*: tempo de formação de brecha (s);
Bb: largura de brecha retangular (m);
Hw: altura de água no momento da ruptura (m);
Vw: volume do reservatório na ruptura (m³);
Hd: altura da barragem (m);
Hb: altura final da brecha (m).



ABORDAGEM DE PROPAGAÇÃO DE HIDROGRAMA SIMPLIFICADO

Elaboração do hidrograma de ruptura estimado:

➢ Vazão máxima de ruptura;

➢ Tempo de pico do hidrograma;

➢ Forma do hidrograma:

o Triangular simplificado (tp=0);

o Triangular simplificado (tp≠0);

o Decaimento parabólico;

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação



Qmáx

Hidrograma

Hidrograma, de acordo com a metodologia sugerida por Mascarenhas (1990), para a 
Barragem de Orós, Brasil.
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METODOLOGIA COMPUTACIONAL - Abordagens de simulação

tpico

Volume acima
da base da brecha



ASPECTOS A SEREM DESCRITOS

➢ Descrição do empreendimento e da área de estudo;

➢ Caracterização do comportamento hidrológico da área;

➢ Características da ruptura;

➢ Definição dos cenários a avaliar;

➢ Brecha e Hidrograma de ruptura;

➢ Apresentação dos resultados;

➢ Mapas de inundação;

➢ Zona de autossalvamento (ZAS).

METODOLOGIA COMPUTACIONAL - sumários de estudos de Dam-break



METODOLOGIA COMPUTACIONAL – mapas de inundação
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Tempo de chegada do pico do hidrograma
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➢ 24.092 barragens cadastradas (ANA, 2017);

➢ 4.510 barragens são submetidas à PNSB

(ANA, 2017);

➢ Grande quantidade de barragens não

cadastradas de portes menores;

Localização das barragens com Categoria de Risco (CRI) alto e 
Dano Potencial Associado (DPA) alto (ANA, 2016).

Necessidade de agilizar a elaboração de estudos

o Metodologias simplificadas → Avaliação

Preliminar;

o Definição de empreendimentos com

maiores impactos;

o Redução de estudos detalhados (apenas

para barragens com DPA altos).

METODOLOGIA SIMPLIFICADA - Importância



METODOLOGIA SIMPLIFICADA - Aplicabilidade atual



➢ Alternativa para regiões sem dados;

➢ Agilidade e facilidade de aplicação;

➢ Baixo custo para realização de estudo;

➢ Propagação do hidrograma de ruptura:

o Simplificação das equações de Saint-Venant;

o Formulações empíricas;

Metodologia Características Relevância Limitação

Muskingum Cunge
(1969)

Propagação Consagrada 
Recomendada para vales 

com declividade 
acentuada

NWS Simplified Dam 
Break (1981)

Vazão máxima e 
propagação

“Completa”
Dificuldade de uso e 
intervalo de validade 

estreito

Castor (1997)
Vazão máxima e 

propagação
“Completa”

Não considera efeitos de 
geometria

Melo (2015)
Vazão máxima e 

propagação
Simplificada Simplificada

Ferla (2018) - LOH
Vazão máxima e 

Propagação
Simplificada Simplificada

Rossi (2020) - LOH
Vazão máxima e 

Propagação
Simplificada Simplificada

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Metodologia de Melo (2015) – LNEC

• Metodologia utilizada pela ANA para determinação do DPA das 

barragens;

• Etapas de cálculo:

o Definição do alcance da onda de cheia;

o Definição das seções de estudo;

o Cálculo da vazão máxima oriunda da ruptura;

o Propagação da vazão máxima pelo vale de jusante;

o Determinação das profundidades máximas atingidas;

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Metodologia de Melo (2015) – LNEC

Definição do alcance da onda de cheia

P𝐚𝐫𝐚 𝐕𝐫 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐦𝟑

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 8,870 ∗ 10−8𝑉𝑟
3 − 2,602 ∗ 10−4𝑉𝑟

2 + 2,648 ∗ 10−1𝑉𝑟 + 6,737

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐕𝐫 > 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐦𝟑

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 100 𝑘𝑚

Estabelecimento da 

distância máxima 

afetada a jusante

Sendo:

Dmax: máxima distância a jusante da barragem afetada pelo rompimento (km);

Vr: volume do reservatório (hm³).

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Manuel Oliveira e
Tiago Martins 
(LNEC/2015)

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Metodologia de Melo (2015) – LNEC

Definição do alcance da onda de cheia

METODOLOGIA SIMPLIFICADA

Dmax



METODOLOGIA SIMPLIFICADA

Metodologia de Melo (2015) – LNEC

Cálculo da vazão máxima oriunda da ruptura



Metodologia de Melo (2015) – LNEC

Propagação da vazão máxima pelo vale de jusante

Sendo: QMelo: vazão observada na seção em questão (m³/s); Qmax: vazão máxima na primeira seção analisada (m³/s);

x: distância da seção em questão até a primeira seção analisada, ou seção do hidrograma de entrada (km para a Equação A e m

para a Equação B); Vr: volume do reservatório (m³).

Para Vr > 6,2 hm3:

𝑄Melo
𝑄𝑚á𝑥

= 10−0,01243.𝑥

Para Vr ≤ 6,2 hm3:

𝑄Melo
𝑄𝑚á𝑥

= 𝑎. 𝑒𝑏.𝑥

𝑎 = 0,002. 𝑙𝑛 𝑉𝑟 + 0,9626

𝑏 = −0,20047. 𝑉𝑟 + 25000 −0,5979

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Metodologia de Melo (2015) – LNEC

Determinação das profundidades máximas atingidas

EQUAÇÃO DE MANNING

𝑄 =
1

𝑛
. 𝑆. 𝐴 . 𝑅𝐻

𝛽

Sendo:

Q: vazão na seção analisada (m³/s); 

n: coeficiente de Manning (sm-1/3); 

S: declividade da linha de energia (m/m); 

A: área molhada da seção para a profundidade 

analisada (m²); 

Rh: raio hidráulico da seção para a profundidade 

analisada (m).

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Metodologia de Melo (2015) – LNEC

DETERMINAÇÃO DA MANCHA DE INUNDAÇÃO

Bmax2

Bmax3
Bmax4

Bmax5

Bmax6

Manuel Oliveira e Tiago 
Martins (LNEC/2015)

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Correção do método de Melo (2015) – LOH (2020)

➢ Desenvolvido em pesquisa de dissertação de mestrado no Laboratório de Obras Hidráulicas (LOH);

➢ Simulações computacionais:

o 12 barragens com características diferentes;

o Canal aberto com declividade de 0,001 m/m

➢ Comparação com o método de Melo (2015);
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Correção do método de Melo (2015) – LOH (2020)

Determinação das profundidades máximas atingidas

➢ Determinação da velocidade do escoamento;

➢ Determinação das profundidades máximas 

atingidas;

EQUAÇÃO DE MANNING

𝑄 =
1

𝑛
. 𝑆. 𝐴 . 𝑅𝐻

𝛽

Sendo:

Q: vazão na seção analisada (m³/s); 

n: coeficiente de Manning (sm-1/3); 

S: declividade da linha de energia (m/m); 

A: área molhada da seção para a profundidade analisada 

(m²); 

Rh: raio hidráulico da seção para a profundidade 

analisada (m).

METODOLOGIA SIMPLIFICADA



Estimativa da mancha por método simplificado.

Seção 3
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Seção 5

Fiscalização de Barragens
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