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RESUMO – A construção de barragens vem sendo retomada no Brasil como resultado do desen-
volvimento econômico recente. Apesar dos benefícios trazidos por essas estruturas, o potencial da-
no causado por eventos de rupturas catastróficas de barragens torna necessária a avaliação de riscos 
das mesmas, o que inclui a simulação dos escoamentos decorrentes desses eventos. Modelos tradi-
cionais utilizam esquemas numéricos de soluções das equações de escoamento que sofrem de certas 
limitações no que tange a aplicabilidade dos mesmos e a descrição de ondas de choque. Por outro 
lado, desenvolvimentos em Dinâmica dos Fluidos Computacional vêm disponibilizando novos es-
quemas numéricos para a solução de escoamentos, o que pode dificultar a seleção do melhor es-
quema para simulação de rupturas de barragens. Apresenta-se um estudo comparativo de diferentes 
esquemas numéricos para a solução de escoamentos unidimensionais decorrente de rupturas catas-
tróficas de barragens. Comparou-se o a precisão das simulações e o esforço computacional de sete 
esquemas em três problemas para os quais soluções analíticas foram derivadas. Para as situações 
onde não havia ocorrência de ondas de choque, o tradicional esquema de Lax-Wendroff foi o que 
apresentou melhores resultados, enquanto que o esquema não-linear HLL foi o que apresentou me-
lhores resultados quando ocorreram ondas de choque. 

 

ABSTRACT – Dam construction is resuming in Brazil as consequence of the recent economical 
growth. In spite of the benefits of such structures, the potential damage caused by catastrophic dam 
break events warrants risk evaluation, which includes the flow simulation of such events. Tradition-
al models apply numerical schemes for the solution of the flow equations that suffer from certain 
limitations that arise from the applicability of such models and from the description of shock waves. 
On the other hand, developments in Computational Fluid Dynamics have provided novel numerical 
schemes for the solution of such flows, which could difficult the selection of the best scheme for 
dam break simulations. This article presents a comparative study of different numerical schemes for 
one-dimensional flows caused by catastrophic dam failures. The precision of these schemes and the 
computational efforts were compared for three problems for which analytical solutions were de-
rived. For the cases where no shock waves appeared, the traditional Lax-Wendroff scheme provided 
the best results, while the non-linear HLL scheme presented the best results when shock waves ap-
peared in the solutions. 

 

Palavras-Chave: Rupturas de Barragens, esquemas numéricos, modelagem computacional 

                                                 
1 Professor Adjunto da Universidade de Brasília. Dept. de Engenharia Civil e Ambiental.– Prédio SG 12 – Térreo. 

Campus Universitário – Asa Norte. 70910-900, Brasília, DF. (61)8449-9884. jvasconcelos@unb.br 
2 Aluno de graduação do Curso de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

2

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A construção de barragens de acumulação de água no Brasil vem sendo retomada como resul-

tado do desenvolvimento econômico. Tais barragens integram projetos de usos múltiplos de recur-

sos hídricos em bacias hidrográficas, incluindo o aproveitamento de energia hidroelétrica, o abaste-

cimento de cidades e de projetos de irrigação, a navegação em rios e mesmo para fins estéticos e 

recreacionais. A depender da aplicação, tais barragens podem ter porte elevado, havendo a acumu-

lação de grandes volumes de água à montante. 

Concomitante à construção de barragens e aos impactos ambientais decorrentes do processo 

de implantação das mesmas, há também a preocupação com os aspectos de segurança das barra-

gens. Entre os riscos no processo de construção e operação de barragens, inclui-se o risco das inun-

dações decorrentes de rupturas catastróficas dessas estruturas. Tais eventos, como os ocorridos nas 

barragens de Valjont (Itália), Teton (EUA), e o recente caso de Algodões I no Piauí ilustram clara-

mente a capacidade destrutiva dessas rupturas, com imensos prejuízos financeiros e perdas de vidas 

humanas. Nesse sentido, é de fundamental importância poder avaliar os potenciais danos causados 

por falhas em barragens, de forma que planos de contingência possam ser formulados e que institui-

ções como a Defesa Civil, prefeituras, governos estaduais e federais possam estar preparadas para 

responder prontamente a tais eventos. 

Para tentar estimar e quantificar os impactos resultantes da ruptura de barragens, modelos 

numéricos para a descrição de escoamentos decorrentes de rupturas de barragens vem sendo desen-

volvidos nas últimas décadas. Dentre os modelos, incluem-se os que consideram o escoamento uni-

dimensional, baseados na solução das equações de Saint-Venant. Outra alternativa são modelos que 

propõem a modelagem bidimensional de escoamentos, solucionando as equações das Águas Rasas. 

Essas equações também podem ser implementadas em uma versão unidimensional que, embora não 

seja comumente utilizada em aplicações práticas, guarda muitas similaridades com as equações de 

Saint-Venant. A aplicação da modelagem uni ou bidimensional deve ser condicionada às caracterís-

ticas da região atingida pela ruptura, havendo claramente uma maior demanda de dados e maior 

complexidade em modelos bidimensionais. 

Contudo, para cada uma das alternativas acima citadas, há diversos esquemas e métodos nu-

méricos para a solução dos escoamentos em regime livre. Esse trabalho visa apresentar um estudo 

comparativo de diversas alternativas de solução das equações das águas rasas na versão unidimen-

sional, buscando avaliar a precisão da simulação para três situações de ruptura hipotéticas, ao mes-

mo tempo em que busca quantificar o esforço computacional associado à cada alternativa. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do trabalho é avaliar a precisão de sete esquemas de solução para as e-

quações das Águas Rasas em seu formato unidimensional na simulação de três eventos hipotéticos 

de ruptura de barragens para os quais é possível calcular a solução analítica. Dois esquemas compa-

rados são do tipo linear (e bastante tradicionais), dois outros também do tipo linear, contudo recen-

temente desenvolvidos, e três esquemas do tipo não-linear. Todos os esquemas são implementados 

em um mesmo modelo construído usando o método dos volumes finitos que dá a possibilidade do 

usuário escolher qual esquema utilizar. Concomitantemente, pretende-se avaliar o tempo de cálculo 

para cada um dos modelos em cada um dos três eventos simulados, de forma a poder determinar o 

esforço computacional no uso desses modelos. 

Secundariamente, dentro da seleção de esquemas propostos, o trabalho pretende avaliar com-

parativamente esses dois esquemas lineares recentemente desenvolvidos na Universidade de Brasí-

lia, que têm uma grande simplicidade de implementação e que, em trabalho anterior (Boaventura, 

2008), demonstraram ser promissores na simulação da propagação de ondas de choque.  

 

3 REVISÃO TEÓRICA E BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Avaliação das alternativas numéricas para a solução escoamentos em regime livre 
 

A aplicação de soluções numéricas das equações de escoamento unidimensional para proble-

mas de escoamento transiente em canais já vem sendo feita amplamente há quase 50 anos, e foi ini-

cialmente implementada com uma série de esquemas computacionais baseados no Método das Dife-

renças Finitas (MDF). Cunge et al. (1980), Chaudhry (1993) e Sturm (2001) apresentam uma varie-

dade de alternativas de soluções para essas equações utilizando o MDF. Essa metodologia vem sen-

do ainda utilizada nos primeiros programas para a solução das equações de Saint-Venant e para a 

simulação da ruptura de barragens, que incluem o FLDWAV (Fread, 1994), o módulo EXTRAN do 

modelo SWMM (EPA, 2009), o HEC-RAS (USACE, 2008), entre outros.  

Há algumas críticas importantes na adoção de alguns desses modelos mais tradicionais para a 

solução de escoamentos extremos. Primeiramente, cita-se a escolha das variáveis de alguns desses 

modelos a serem utilizada na solução. Modelos que usam variáveis primitivas na solução das equa-

ções de escoamento (profundidade e velocidade) ao invés de variáveis conservativas (área e vazão) 

são passíveis de sérias imprecisões na predição da propagação de ondas de choque, conforme de-

monstrado por Toro (2001). Em segundo lugar, modelos tradicionais em sua maioria fazem uso do 
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MDF, e por esse método que não há estrita conservação de massa e momento, particularmente em 

regiões de descontinuidades (ressaltos hidráulicos), conforme colocado por Liang et al. (2004). A-

lém disso, modelos baseados no MDF usam apenas esquemas lineares na solução, o que efetiva-

mente previne que os novos desenvolvimentos na Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) pos-

sam ser incorporados. 

Em função dessas críticas, entende-se que há espaço para aperfeiçoamento na forma como é 

solucionada as equações de escoamento extremos em canais. Esse aperfeiçoamento deve ocorrer, 

por exemplo, na utilização de outros métodos em substituição ao MDF, tal como o Método dos Vo-

lumes Finitos (MVF). Esse método prevê a discretização do domínio de solução em células, nas 

quais as variáveis conservadas são atualizadas a partir do cálculo dos fluxos de interface entre célu-

las, superando as limitações do MDF na região de ressaltos hidráulicos. As alternativas para o cál-

culo dos fluxos incluem o uso de novos esquemas lineares e não-lineares, que são mais complexos. 

A discussão que segue procura detalhar algumas dessas alternativas de esquema. O uso do Método 

dos Elementos Finitos para a solução desses escoamentos, embora possível, não vem sendo visto 

para o caso da modelagem unidimensional, na solução numérica das equações das Águas Rasas em 

sua implementação bidimensional. 

 

3.2 Implementação das equações de escoamento em MVF 

 

A avaliação da efetividade de esquemas numéricos para a solução dos escoamentos unidimen-

sional em regime livre pode ser feita utilizando as equações de Saint-Venant ou as equações das á-

guas rasas em versão unidimensional. Neste trabalho adotou-se a alternativa das Equações das Á-

guas Rasas uma vez que para a mesma é mais fácil a derivação das soluções analíticas que serão 

usadas na comparação dos resultados obtidos com a modelagem numérica. 

A implementação na versão unidimensional das equações das Águas Rasas em formato diver-

gente, conservativo e vetorial resulta na seguinte expressão: 
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Em que: U= (h, hu)
T é o vetor das variáveis conservadas, sendo que h é a profundidade do escoa-

mento, hu a vazão do canal por unidade de largura, F(U) os fluxos das variáveis conservadas, g a 

aceleração da gravidade, S(U) os termos fonte, So a declividade do fundo do canal e Sf a declividade 

da linha de energia. A partir da integração dupla (em x e t) da equação 1 no domínio de solução e da 

aplicação do teorema de Green, pode-se escrever uma forma de atualização das variáveis conserva-
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das em cada uma das células. Tal implementação, que é a base do MVF, é representada pela expres-

são (Roe, 2003): 
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Onde 
2/1

2/1
+

+

n

iF
r

 representa os fluxos de interface entre as células [i, i+1], e avaliados entre os 

passos de tempo [n, n+1]. O modelos construídos com o MVF procuram calcular os fluxos de inter-

face de forma que os valores das variáveis conservadas possam ser atualizados ao longo do tempo. 

A figura 1 (A) apresenta graficamente o significado dos termos da equação 2 no eixo das variáveis 

independentes. Já a figura 1 (B) apresenta o perfil típico de uma onda de cheia em um dado instante, 

a representação discretizada da onda de cheia usando células os fluxos de interface.  

 

(A) (B) 
Figura 1: (A) Representação no plano x-t dos termos da equação 2; (B) Perfil esquemático de variá-

veis conservadas de uma onda, sua representação discretizada e fluxos de interface entre células. 
 

Conforme mencionado, há uma grande diversidade de alternativas de esquemas de solução, 

cada uma resultando em uma forma distinta de cálculo de fluxos de interface 
2/1

2/1
+

+

n

iF
r

.  A seguir dis-

cutem-se os esquemas numéricos utilizados na análise comparativa desse trabalho. 

 

3.3 Esquemas Lineares  
 

Roe (2003) define esquemas numéricos lineares como aqueles em que os fluxos de interface 

podem ser representados por uma combinação linear das variáveis conservadas. Essa combinação 

pode incorporar apenas valores das variáveis conservadas nos passos de tempo anteriores (esquemas 

explícitos) ou também valores no passo de tempo atual (esquemas implícitos). O foco deste trabalho 

é dado apenas em esquemas explícitos. Esquemas podem apresentar diferentes ordens de precisão 

em função do erro residual nas expressões de atualização das variáveis conservadas. Entre os es-

quemas tradicionais, lista-se o esquema Lax-Friedrichs (LxF), de 1ª ordem de precisão (equação 3): 
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Em que os valores dos fluxos 
n

iF
r

 (fluxos de centro de célula) são calculados usando a equação 2, a 

partir do vetor das variáveis conservadas no passo de tempo anterior n

iU . Com os valores de fluxo 

de interface calculados, as variáveis conservadas são atualizadas usando a equação 2. Já o esquema 

Lax-Wendroff (LxW),  de 2ª ordem de precisão, primeiro faz uma estimativa dos valores das variá-

veis conservadas na interface entre células por meio da equação 4 (Toro, 2001). O valor dessa esti-

mativa é usado na fórmula de cálculo dos fluxos de centro de célula (vetor �� da equação 1), resul-

tando em valores de 
2/1
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 , que por sua vez são usados para atualizar as variáveis conservadas. 
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Embora comparativamente simples de serem implementados, esquemas lineares sofrem das 

limitações previstas pelo teorema de Godunov. Esse teorema afirma que a representação de ressal-

tos hidráulicos em esquemas lineares é caracterizada ou por difusão numérica excessiva ou por osci-

lações espúrias  na região da onda de choque (Roe, 2003). E, conforme apontado por Vasconcelos 

(2007), resultados desses esquemas são muito suscetíveis a valores locais do número de Courant, 

havendo uma piora significativa nos mesmos quando o tal número é significativamente menor que a 

unidade. O número de Courant (Cr) é a relação entre a velocidade máxima de uma feição do escoa-

mento (soma da velocidade de escoamento e da celeridade de propagação de uma onda superficial) 

e a velocidade máxima permitida pelo grid numérico, essencialmente a relação entre as discretiza-

ções espaciais e temporais �x/�t. Esquemas numéricos explícitos, como os usados aqui, requerem 

valores de Cr inferiores à unidade para que não haja instabilidade nos cálculos. 

Para evitar tais condições, uma alternativa é uma técnica denominada (TVD – Total Variation 

Diminishing). Garcia-Navarrro et al. (1999) aplicaram a técnica TVD com sucesso ao esquema 

LxW (variação McCormack), efetivamente conseguindo eliminar oscilações observadas no esque-

ma LxW original. Por outro lado, a técnica incorre num aumento na complexidade dos cálculos, que 

resulta num esforço computacional e complexidade comparável aos de esquemas não-lineares.  

Outra alternativa, que minimiza as conseqüências do teorema de Godunov, é a adoção de es-

quemas lineares combinados, sendo um exemplo o esquema FORCE apresentado por Toro (2001). 

Tal esquema computa os fluxos de interface utilizando 50% do que seria o fluxo calculado pelo es-

quema LxW, e o restante pelo esquema LxF. O fluxo resultante é representado pela equação 5: 
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Embora menos difusivo que o LxF original, Boaventura (2008) demonstrou que o esquema 

FORCE ainda continua significativamente difusivo para diversas condições de propagação de ondas 

de choque. Nesse estudo, o autor ainda apresentou uma modificação do esquema FORCE onde a 

porcentagem de contribuição do esquema LxF era reduzida de maneira a mitigar a difusividade da 

representação das ondas de choque. O teste foi feito para diversas magnitudes de ressaltos hidráuli-

cos e os melhores resultados foram obtidos com as proporções de 75% e 90% do fluxo LxW, defi-

nido aqui como sendo K. Contudo, tal trabalho não quantificou ou comparou os esforços computa-

cionais na obtenção desses resultados. O fluxo proposto por Boaventura (2008) seria representado 

pela equação 6: 
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3.4 Esquemas Não-Lineares  
 

Para que sejam evitadas as conseqüências previstas pelo teorema de Godunov, a alternativa 

que vem sendo utilizada é o cálculo dos fluxos das interfaces baseado numa solução exata ou apro-

ximada do problema do valor inicial de Riemann (LeVeque, 1992). Por essa metodologia, o cálculo 

dos valores de fluxo de interface depende do cálculo da velocidade e da intensidade de ondas de 

variação dos fluxos das variáveis conservadas (que podem ser ondas de choque ou de rarefação) que 

cruzam as interfaces entre células. Esquemas não lineares incorporam mais informação sobre o pro-

blema no cálculo dos fluxos, uma vez que utilizam valores exatos ou estimados dos auto-valores e 

dos auto-vetores da equação 1 na região da interface entre as células para a estimativa das ondas de 

variação dos fluxos dos fluxos das variáveis conservadas. 

O primeiro dos esquemas não lineares utilizados é denominado HLL (Harten, Lax e van Le-

er), que é um esquema de 1ª ordem de precisão. O mesmo propõe uma solução que parte de estima-

tivas de duas velocidades das ondas de variação (expressões dos autovalores da matriz jacobiana 

das equações 1 e 2) a partir da interface entre células. Primeiramente, o esquema HLL utiliza esti-

mativas de velocidade e profundidade na região da interface (referidas como u* e h*) para calcular 

correções aL e aR às celeridades das ondas na interface (uR + aR cR) e (uL - aL cL) e com isso calcula 

as celeridades das ondas de variação da interface SR e SL. A depender dos valores dessas ondas, o 

fluxo de interface 
2/1

2/1
+

+

n

iF
r

 pode ser simplesmente os fluxos de centro de célula FL=
n

iF
r

 ou FR=
n

iF
r

. 

No caso onde SL≤0≤SR, que corresponde ao escoamento subcrítico, o fluxo de interface é calculado 

em função dos fluxos de centro de célula das células vizinhas à interface e das celeridades SR e SL. 

Detalhes da formulação do método são apresentados em Toro (2001). A representação gráfica de 
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algumas das variáveis fundamentais ao cálculo do esquema HLL encontra-se na figura 2 a seguir, e 

a expressão para o cálculo dos fluxos HLL é apresentada na equação 7: 
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Uma variação, que constitui o segundo esquema não linear utilizado nesse estudo, é o esque-

ma de 1ª ordem de precisão denominado HLLC. que incorpora a habilidade de acompanhar uma 

onda intermediária, denominada S*, que representa a descontinuidade de contato na frente da onda. 

Essa frente divide a região entre as ondas SL e SR em duas, e a forma de cálculo do fluxo de interfa-

ce 
2/1
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+

n
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 depende dos valores dessas duas celeridades e do valor S*. Detalhes do método estão a-

presentados em Toro (2001). A equação 8 apresenta a forma de cálculo do fluxo de interface, en-

quanto a figura 2 apresenta algumas das variáveis usadas no cálculos dos esquemas HLL e HLLC. 
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Figura 2: Variáveis usadas nos esquemas não lineares HLL e HLLC 
 

O terceiro e último esquema não linear incluído nesta avaliação é o esquema de Roe, que é de 

1ª ordem de precisão. Esse esquema, extensamente usado em outros problemas transientes em ca-

nais e condutos, promove uma linearização da matriz jacobiana da equação 1 usando as variáveis na 

região da descontinuidade. O esquema apresenta excelentes resultados para a descrição de ondas de 

choque, e os detalhes de sua implementação para as equações da águas rasas em versão unidimensi-

onal, que não fazem parte do escopo desse trabalho, estão apresentados em LeVeque (1992). 
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4. METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos, foi criado para esse trabalho um modelo desenvolvido em 

Delphi (linguagem Object Pascal) onde é possível entrar os dados para a simulação do escoamento 

decorrente de uma ruptura de barragens. O modelo faz uma implementação em MVF das Equações 

das Águas Rasas em formato 1-D para esses escoamentos. O modelo, cuja interface de entrada está 

apresentada na figura 3, dá possibilidade do usuário escolher entre os sete esquemas numéricos se-

lecionados para esse estudo, a saber: 

a) Fluxo Lax-Friedrichs, Linear, 1ª ordem de precisão – Sigla LxF 

b) Fluxo Lax-Wendroff, Linear, 2ª ordem de precisão – Sigla LxW  

c) Fluxo FORCE-75% LxW, 25% LxF, Linear, 1ª ordem de precisão – Sigla F75 

d) Fluxo FORCE-90% LxW, 10% LxF, Linear, 1ª ordem de precisão – Sigla F90 

e) Fluxo HLL, não linear, 1ª ordem de precisão – Sigla HLL 

f) Fluxo HLLC, não linear, 1ª ordem de precisão – Sigla HLLC 

g) Fluxo de Roe, não linear, 1ª ordem de precisão – Sigla ROE 
 

 

Figura 3: Interface do modelo construído para a análise comparativa proposta. 
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Todos os fluxos foram testados para três configurações iniciais de diferenças de profundidade 

a montante e a jusante da barragem, sendo que em todos os casos não há velocidade de escoamento 

inicial. É importante ressaltar que a ruptura é ideal, no sentido que a barragem desaparece instanta-

neamente no início dos cálculos, permitindo a ocorrência do escoamento. A primeira e a segunda 

configurações objetivam avaliar o escoamento quando na parte alta da onda de choque há regime 

supercrítico e subcrítico, respectivamente. A terceira configuração objetiva avaliar os esquemas na 

simulação do escoamento onde há avanço sobre o leito seco. As configurações testadas foram: 

1) Configuração 1: Montante:20 m; Jusante 1 m, gerando onda de choque supercrítica; 

2) Configuração 2: Montante: 5 m; Jusante 1 m, gerando onda de choque subcrítica; 

3) Configuração 3: Montante: 10 m; Jusante 0 m, avanço de onda sobre leito seco. 

 

O domínio de solução foi horizontal, com extensão total de 20 km, no qual as perdas por atrito 

foram desprezadas. Embora tal situação não seja aquela esperada em casos práticos, a mesma per-

mite que, para cada uma das configurações iniciais, possa ser calculada uma solução analítica do 

problema. Essa solução analítica permite a comparação com os resultados numéricos, e essa compa-

ração é feita com o uso da Norma das diferenças dos resultados L1 além da norma L∞ (Roe, 2003). 

A norma L1 é uma soma das discrepâncias entre as soluções, ou seja: 

�� = ∑ ��		�

��é�
�� − �		�


����í�
����

��        (9) 

Em que N representa o número de células discretizadas, i é o índice da célula, e �		� representa o vetor 

das variáveis conservadas [h, hu] calculado, em um determinado instante t, pela solução analítica ou 

pela solução numérica. Embora fosse possível calcular a norma L1 para ambas variáveis conserva-

das, optou-se nesse trabalho por avaliar a mesma apenas para a profundidade h.  Já a norma L∞ re-

presenta a discrepância máxima entre os resultados numéricos e analíticos, ou seja: 

�� = ������		�

��é�
�� − �		�


����í�
����,  ∈ "1, $%     (10) 

 

Finalmente, para cada uma das configurações e para cada um dos fluxos considerados, foram 

testados três valores distintos do número de Courant, de 0,9, 0,5 e 0,1. Valores baixos de número de 

Courant são prejudiciais à precisão dos resultados, especialmente quando esquemas lineares são uti-

lizados. Contudo, não é possível garantir-se que o número de Courant estará próximo à unidade em 

todo o domínio de solução e durante toda a duração da simulação. Esquemas que apresentam resul-

tados precisos mesmo com baixos valores do número de Courant são, dessa maneira, mais versáteis 

e melhor adaptados a diferentes situações de escoamentos em canais.  
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As simulações foram executadas em um computador com processador de clock 2.0 GHz, 4 

GBytes de memória. Em cada simulação promovida foi medido o tempo de cálculo Tc, sendo que os 

esquemas que apresentaram menor tempo de cálculo foram melhor avaliados por resultarem em um 

menor esforço computacional.  

Ao todo foram rodadas 63 simulações, sendo 21 (7 esquemas e 3 valores de Cr) para cada 

configuração testada.  Antecipava-se que esquemas com menor esforço computacional poderiam 

resultar em resultados com pior precisão, e vice-versa. Dois parâmetros adimensionais, P1 e P∞, são 

propostos neste estudo para padronizar a forma como os esquemas serão comparados, considerando 

a precisão obtida e o tempo de cálculo. Dentro das 21 simulações rodadas em cada configuração, 

foram levantados os valores máximos das normas L1 e L∞ e dos tempos de cálculo Tcalc. Esses valo-

res máximos foram usados para calcular os valores dos parâmetros em acima referidos em cada uma 

das 21 simulações dentro da configuração em questão. As expressões para o cálculo de P1 e P∞ são:  

&� =
'()*+,*(./01.2+,34)

678 ('()*+,*)(./01.2+,34)
               &� =

':)*+,*(./01.2+,34)

678 (':)*+,*)(./01.2+,34)
             (11) 

Considera-se que o esquema ideal é aquele que minimiza os valores de P1 e P∞, dentro das di-

ferentes configurações testadas e dos valores de número de Courant utilizados. A tabela 1 apresenta 

os parâmetros considerados nesse estudo numérico. 

 

Tabela 1 – Variáveis consideradas na análise comparativa e faixas de valores considerados 

Variável da análise Faixa de valores adotados 

Esquemas numéricos utilizados nas simulações LxF, LxW, FORCE75, FORCE90 (lineares) 

HLL, HLLC e ROE (não lineares) 

Configurações de profundidade inicial à mon-

tante (M) e jusante (J) da barragem utilizadas 

nas simulações 

Configuração 1 – M: 20 m; J: 1 m  

Configuração 2 – M: 5 m; J: 1 m 

Configuração 3 – M:10 m; J:0,0 m 

Valores do número de Courant utilizados nas 

simulações (Cr) 

0,9; 0,5; 0,1 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação do formato das frentes de onda 

 

Os resultados dos cálculos analíticos dos escoamentos decorrentes das rupturas instantâneas 

das barragens apresentadas nas configurações 1, 2 e 3 estão representadas na figura  3. O lado es-
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querdo representa a jusante e o lado direito a montante da barragem, que se localiza originalmente 

na coordenada x=0 m. A ruptura da barragem na configuração 1 resulta em uma onda de choque 

caracterizada por regime supercrítico na parte alta do ressalto, sendo a profundidade do escoamento 

na parte alta da onda de choque de 6,2 m. Essa onda de choque atinge a coordenada -10 km em 675 

s, enquanto que a jusante uma onda de depressão viaja na direção oposta à onda de choque.  

Na configuração 2, a parte alta do ressalto tem regime subcrítico e profundidade de 2,5 m. A 

onda de depressão viaja a uma velocidade superior, atingindo a coordenada +10km em 1428 s. Fi-

nalmente, a configuração 3 não resulta numa onda de choque, conforme previsto pela solução clás-

sica de Ritter, proposta em 1892. A frente positiva (que viaja em oposição à onda de depressão) al-

cança a coordenada -10 km em 504 s. Essas soluções analíticas são os padrões utilizados na avalia-

ção das soluções numéricas, e estão apresentadas na figura 4. 

 

Figura 4: Soluções analíticas para o escoamento decorrente das rupturas instantâneas das barragens 

apresentadas nas configurações 1, 2 e 3. 

 

A figura 5 apresenta a comparação das soluções numéricas e analítica para as rupturas nas 

configurações 1 e 2, agrupados em termos do número de Courant. Nota-se que, para o maior valor 

do número de Courant, os esquemas apresentam bons resultados na predição da localização e do 

formato da onda de choque, com os piores resultados apresentados pelo esquema LxF. À medida 

que o valor de Cr é reduzido, os esquemas lineares vão apresentando piora significativa nos resulta-

dos, sendo o esquema F90 aquele que apresenta os melhores resultados. Para os esquemas não-



___________________________________________________________________________________________________________________ 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

13

lineares percebe-se também uma piora nos resultados com valores menores de Cr, mas essa piora 

parece ser menos severa que a observada nos esquemas lineares.  

 

 

Figura 5: Comparação entre os resultados analíticos e numéricos da onda de choque gerada pela 

ruptura instantânea das barragens nas configurações 1 e 2. 

 

A figura 6 apresenta uma parte dos resultados obtidos para a simulação das propagações da 

onda positiva e da onda de depressão observada na configuração 3, quando o valor de Cr era igual a 

0,9. Para os demais valores de Cr, os resultados foram similares. Dos esquemas considerados, o que 

mais se aproxima do resultado analítico para esse caso é o esquema LxW, sendo impossível distin-

guir o mesmo da solução analítica da onda positiva. O segundo melhor esquema é outro esquema 

linear,  o F90. O pior resultado foi aquele obtido com o uso do esquema LxF, seguido do esquema 

de Roe, o que foi de certa forma surpreendente. A ausência do resultado do esquema HLLC para a 

configuração 3, Cr=0,9 deveu-se a ao modelo apresentar divergência durante os cálculos. 
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Figura 6: Comparação entre os resultados analíticos e numéricos da onda positiva e da onda de de-

pressão gerada pela ruptura instantânea da barragem nas configurações 3, considerando Cr=0,9. 

 

5.2 Avaliação dos parâmetros P1 e P∞∞∞∞ 
 

Os resultados dos cálculos das Normas L1 para as 63 simulações utilizadas estão apresentados 

na tabela 2, sendo que os máximos das normas L1 foram agrupados para cada configuração. A nor-

malização promovida é tal que resultados menores nas células indicam performance superior do es-

quema. Percebe-se que entre os esquemas lineares utilizados, o que apresenta melhor resultado é o 

esquema LxW, seguido do esquema F90. Entre os esquemas não lineares, os melhores resultados 

foram apresentados pelo esquema HLL, sendo que na configuração 2 houve superioridade do es-

quema ROE. Percebe-se ainda a piora nos resultados com a redução do número de Courant, o que já 

era antecipado. Essa piora é mais pronunciada nos esquemas lineares. 
  

Tabela 2 – Resultados das normas L1 para as configurações, valores de Cr e esquemas utilizados 

 
 

Os resultados dos cálculos das Normas L∞ para as 63 simulações utilizadas estão apresentados 

na tabela 3. Para essa norma a diferença entre esquemas não é tão marcante quanto a observada com 

a norma L1. Em contraposição ao apresentado na tabela 2, os resultados do esquema LxW foram os 
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piores quando o valor de Cr caiu para 0,1, exceto na configuração 3,onde não há ocorrência de onda 

de choque. O resultado ruim do esquema LxW deveu-se à oscilações espúrias na proximidade de tas 

ondas de choque. Entre os esquemas não lineares, os esquemas HLL e ROE revezam-se na apresen-

tação dos resultados mais precisos, havendo maior regularidade do esquema HLL entre as diferentes 

configurações utilizadas. 
 

Tabela 3 – Resultados das normas L∞ para as configurações, valores de Cr e esquemas utilizados 

 

 

Os tempos de cálculo Tc para as 63 simulações utilizadas estão apresentados na Tabela 4. Per-

cebe-se claramente que o esquema que tem menor esforço computacional é o LxF, até porque é o 

que apresenta a fórmula mais simples para a determinação do fluxo de interface. No outro extremo, 

o esquema que apresentou o maior esforço computacional foi o ROE, seguido de perto pelo esque-

ma HLLC. É interessante perceber que os tempos de cálculo dos esquemas lineares F75 e F90 fo-

ram comparáveis ao esquema não linear HLL. 
 

Tabela 4 – Tempo de cálculo Tcalc para as configurações, valores de Cr e esquemas utilizados 

 
 

Como era esperado, os parâmetros escolhidos levam a resultados conflitantes. Por exemplo, o 

LxF esquema é o que apresenta o menor tempo de cálculo, mas é o também o que tem pior resulta-
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do na norma L1. Já o esquema LxW, que tem excelente resultado na norma L1, tem performance 

ruim na norma L∞. Na tentativa de avaliar conjuntamente esses resultados, os números adimensio-

nais P1 e P∞ foram calculados para todas as 63 simulações, sendo que os resultados estão apresenta-

dos nas figuras 6 e 7. 
 

 

Figura 7: Resultados dos parâmetros P1 para todos os esquemas numéricos considerados 
 

Na figura 7 apresenta-se nove combinações de resultados em que o desempenho dos esque-

mas é avaliado nas 3 diferentes configurações estudadas, e para cada um dos 3 valores de número 

de Courant. As colunas com os gráficos representam o agrupamento de cada configuração analisa-

da, enquanto que as linhas representam o agrupamento pelo valor do número de Courant. Barras 
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maiores representam esquemas com pior desempenho. Pelo parâmetro P1, os esquemas LxW, F90 e 

HLL apresentaram os melhores resultados. Já os esquemas ROE e LxF foram os pior classificados, 

o primeiro pelo esforço computacional elevado, o segundo pela baixa precisão nos resultados. 
 

 

Figura 8: Resultados dos parâmetros P∞ para todos os esquemas numéricos considerados 
 

Os resultados dos parâmetros P∞ estão apresentados na figura 8, e não há uma tendência tão 

clara no que tange a superioridade de um esquema sobre os outros. O esquema ROE apresentou os 

valores mais altos do parâmetro P∞ (portanto o pior desempenho) em cinco das nove combinações 

de configurações e de Courant, devido ao tempo de cálculo mais elevado. O segundo pior classifi-

cado foi o esquema LxW, principalmente para a configuração 2, onde o mesmo foi consistentemen-
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te pior. Por outro lado, na configuração 3, o esquema LxW apresentou resultados para esse parâme-

tro consistentemente superiores aos dos outros esquemas testados.  Outros esquemas que apresenta-

ram os melhores resultados foram o esquema HLL (em três combinações de configuração e de Cr), 

F75 (em duas combinações) e o esquema de ROE (em uma combinação). 

 

6. ANÁLISE E CONCLUSÕES 

 

Avaliando os resultados obtidos, e considerando os casos onde não há ocorrência de ressaltos 

hidráulicos, representado pelo cenário 3, o esquema LxW foi claramente o melhor, o que é esperado 

dado que o mesmo apresenta 2ª ordem de precisão. Entre os esquemas não lineares, o que apresen-

tou melhor resultado foi o esquema HLL. 

Já em casos onde ondas de choque aparecem, entre os esquemas lineares, o esquema LxW foi 

o que apresentou melhor desempenho conjunto de precisão e tempo de cálculo quando procura-se 

minimizar as imprecisões entre os resultados numéricos e analíticos (parâmetro P1). Já o esquema 

F75 foi o esquema linear que apresentou o melhor desempenho em termos de precisão e tempo de 

cálculo quando se procurou avaliar a discrepância máxima entre os resultados analíticos e numéri-

cos (parâmetro P∞). Entre os esquemas numéricos não lineares, o esquema HLL foi o que apresen-

tou melhor desempenho. 

Apesar do bom desempenho dos esquemas F75 e F90 em alguns casos testados, observou-se 

que o tempo de cálculo dos mesmos é da ordem do observado no esquema HLL. Dessa forma, ape-

sar da simplicidade conceitual desses esquemas, o maior tempo de cálculo pode reduzir a atrativi-

dade na aplicação dos mesmos. Assim, dentro das condições em que esse estudo foi executado, a 

implementação utilizando o MVF do esquema linear LxW seria recomendada em casos onde garan-

ta-se que não há o aparecimento de ressaltos hidráulicos. Já nos casos onde há possibilidade de o-

corrência de ressaltos, o esquema HLL é o esquema recomendado. A rapidez e a precisão desse es-

quema foram notáveis, e o mesmo seria o indicado entre os aqui analisados na construção de um 

modelo de simulação de escoamento em canais. 

Finalmente, recomenda-se a atualização dos esquemas numéricos adotados por de modelos 

como o HEC-RAS 4.0 ou o SWMM 5.0. A precisão obtida com esquemas HLL indica que haveria 

um ganho na qualidade das simulações, o que poderia simplificar a tarefa de calibração desses mo-

delos quando da aplicação dos mesmos para a simulação de eventos de rupturas de barragens. 
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