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RESUMO --- Estudos que acoplam estimativas de cotas de inundação, obtidas com o uso de 
modelos de propagação de ondas de cheia causadas pela ruptura de barragens, e o mapeamento da 
respectiva área potencialmente atingida, têm sido desenvolvidos no Brasil. A execução desse tipo 
de mapas foi recentemente facilitada com a incorporação dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG). Porém, ainda são várias as fontes de incerteza dos mapas produzidos, principalmente 
relacionadas à determinação do tipo ruptura e do respectivo hidrograma de cheia, à obtenção dos 
parâmetros hidráulicos relevantes, à insuficiência de seções topobatimétricas obtidas no campo, à 
utilização de bases cartográficas de escala inadequadas para o mapeamento e às limitações dos 
modelos matemáticos de propagação utilizados. Rotineiramente as simulações dessas propagações 
têm sido realizadas com base na solução das equações de Saint-Venant, como é o caso dos modelos 
FLDWAV e HEC-RAS. Neste trabalho, desenvolvido com recursos da FINEP, são comparados os 
resultados desses dois modelos para o caso da ruptura hipotética da barragem da UHE Funil, 
localizada no rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Adicionalmente, os resultados dos 
modelos hidrodinâmicos foram utilizados para o mapeamento das áreas potencialmente inundáveis, 
no município de Barra Mansa, onde foi utilizado o software ArcView GIS 9.3. 

ABSTRACT --- Studies in which the outputs of a natural or dam break flood wave routing are 
combined with the mapping of the related inundated areas have been recently developed in Brazil. 
A great advance in the process is the use of Geographic Information Systems (GIS). However, there 
are still several sources of uncertainties in obtaining robust flood-prone area maps mainly due to 
difficulties in the determination of the breach type and the related flood hydrogram, in the 
estimation of correct hydraulic parameters, in the availability of an adequate number of cross-
section profiles obtained in the field, in the availability of cartographic maps with adequate scales 
and in the limitation of the flood routing mathematical models. It is common the use of Saint-
Venant equations to carry out the routing of dam break flood waves, as it is the case of the 
FLDWAV and HEC-RAS models. In this paper, financed by FINEP, the outputs of those models 
are compared considering the hypothetical rupture of the Funil Dam, located at the Paraíba do Sul 
river, in the Rio de Janeiro state. In addition, the results of hydrodynamic models are used for the 
mapping of the flood-prone areas, in the Barra Mansa city, where was used the software ArcView 
GIS 9.3. 
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1 – INTRODUÇÃO 

As barragens são estruturas construídas em cursos de água e trazem inúmeros benefícios para 

a sociedade, tais como: geração de energia, abastecimento de água, controle de cheias, irrigação, 

lazer etc. No entanto, a possibilidade de falha de uma barragem é um risco potencial para a 

população ribeirinha que ocupa o vale a jusante. 

Os danos produzidos por eventos de ruptura de grandes barragens têm, em geral, 

consequências catastróficas, principalmente quando essas se localizam a montante de regiões 

urbanizadas. Em alguns países exigem-se, sob a forma de lei, que nos projetos de construção de 

barragens de médio e grande porte sejam incluídos estudos visando a elaboração do Plano de Ações 

Emergenciais (PAE) para a evacuação da população ribeirinha instalada a jusante e minimização 

dos prejuízos associados no caso de ocorrência de ruptura de barragem localizada a montante. Um 

PAE deve conter o mapa da planície de inundação, cuja execução baseia-se na previsão e cálculo de 

cotas máximas inundadas, velocidades e descargas máximas resultantes da ruptura da barragem em 

questão, para inúmeras seções transversais do vale localizado a jusante. 

As recentes rupturas da Barragem de Rejeitos da Mineração Rio Verde, em 2001, e da 

Barragem de Rejeitos da Indústria de Papel Cataguases, em 2003, tiveram forte influência para que 

o Governo Federal passasse a atuar de forma mais incisiva em questões relativas à segurança de 

barragens. Encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 1181/2003 (BRASIL, 2003), que 

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, a qual tem, entre os seus 

objetivos, garantir padrões mínimos de segurança de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes, 

e requer, entre outras informações, o Plano de Ações Emergenciais para as barragens classificadas 

como de “danos potenciais altos”. 

Segundo Singh (1996), somente no século XX foram registrados no mundo cerca de 200 

acidentes graves com barragens com altura superior a 15 metros, que causaram a morte de mais de 

8.000 pessoas e deixaram outras milhares desabrigadas. Os acidentes recentes de maior magnitude 

são as rupturas da Barragem de Situ Ginung, na Indonésia, em março de 2009, que resultou 93 

mortes e da Barragem Algodões I, no estado do Piauí, em maio de 2009, que resultou 8 mortes. 

A modelagem da propagação da onda de cheia devido à ruptura de uma barragem serve como 

uma ferramenta útil para a classificação do perigo, planejamento de ações de emergência, 

mapeamento e avaliação de risco (Graham, 1998). Os resultados da simulação da ruptura de uma 

barragem, obtidos com o uso de modelos hidrodinâmicos, servem de subsídio para a elaboração de 

mapas de inundação a jusante da mesma. Esses mapas são de fundamental importância para o 

conhecimento das áreas de risco e da implementação do Plano de Ações Emergenciais, para alerta e 

evacuação da população localizada no vale a jusante, na ocorrência da ruptura da barragem. 
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No ano de 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), divulgou edital para apoio a projetos de pesquisa na área de segurança 

de barragem (FINEP, 2005). No caso específico desse edital foi aprovado um projeto cujos estudos 

de caso estão relacionados às rupturas hipotéticas e elaboração de mapas de inundação para a área a 

jusante de duas grandes barragens, uma localizada no estado do Rio de Janeiro, e a outra localizada 

no estado do Mato Grosso. Neste artigo é realizada a propagação da onda de cheia causada pela 

ruptura hipotética da UHE - Usina Hidrelétrica de Funil e o mapeamento de áreas potencialmente 

inundáveis. Essa barragem é operada por FURNAS e localiza-se no rio Paraíba do Sul, no estado do 

Rio de Janeiro.  

Lauriano et al. (2008a) e  Lauriano et al. (2008b) realizaram estudos da ruptura hipotética da 

UHE Funil utilizando o modelo FLDWAV e seções transversais da área a jusante obtidas por meio 

de cartografia sistemática do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em escala 

1:50.000. Lauriano et al. (2008c) apresentaram estudo similar com a comparação dos resultados 

obtidos com os modelos FLDWAV (Fread e Lewis, 1998) e HEC-RAS (USACE, 2002), ainda com 

as seções obtidas por meio de cartografia do IBGE.  

Neste artigo é realizada análise e comparação entre os modelos FLDWAV e HEC-RAS, para 

a propagação da onda de cheia induzida pela ruptura hipotética da UHE Funil. Para as modelagens 

hidráulicas, são utilizadas 27 seções topobatimétricas levantadas em campo, em março de 2009. 

 

2 – METODOLOGIA 

De acordo com o USBR (1987) e com o Boletim 111 do Comitê Internacional de Grandes 

Barragens (ICOLD, 1998), uma metodologia de estudo de ruptura hipotética de barragem pode ser 

descrita em quatro etapas, a saber: i) determinação do hidrograma de ruptura; ii) propagação da 

onda de ruptura; iii) mapeamento de áreas potencialmente inundáveis; e iv) elaboração do Plano de 

Ações Emergenciais (PAE). Cabe ressaltar que a presente pesquisa não irá abordar a avaliação e/ou 

elaboração do PAE. 

 

2.1 – Determinação do hidrograma de ruptura 

Para simular o evento de ruptura, é necessário primeiramente elaborar o hidrograma da vazão 

defluente no momento da ruptura. As características principais a serem determinadas referem-se à 

forma da brecha e ao tempo de formação da mesma. Na ausência de outro critério para definir o 

crescimento da brecha (DOE, 1991 apud Morris e Galland, 2000) indica que a largura final da 

mesma, para uma barragem, pode variar entre 60% a 80% da largura da barragem. No caso de uma 

barragem de concreto em arco, é comum considerar sua ruptura total e instantânea. 
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O processo de ruptura e formação da brecha é de grande influência para a magnitude, duração 

e forma do hidrograma de saída da barragem. Os tipos de barragem interferem significativamente 

nessas características. A hipótese de ruptura completa e instantânea é o enfoque mais antigo e o que 

representa a pior situação possível. Essa hipótese é utilizada quando se trata de barragens de 

concreto em arco, ou quando se deseja o cenário mais conservador sob o ponto de vista da 

segurança. Em grandes barragens de terra ou de concreto em gravidade essa hipótese não é realista. 

Para estas são desenvolvidas modelagens que consideram o tipo de material e de estrutura, embora 

o mecanismo de falha e de evolução da brecha não sejam ainda bem conhecidos. Ou seja, barragens 

de concreto em arco tendem a romper em menos tempo e completamente, já barragens de terra 

rompem mais lentamente e a ruptura pode não ser completa. Bernoist (1989) sugere que para 

barragens de concreto em arco, que é o caso da UHE Funil, a ruptura é completa. 

Segundo Morris e Galland (2000), as limitações e incertezas no processo de formação da 

brecha afetam significativamente a definição da taxa de escoamento da água e o potencial de 

inundação a jusante. Os modelos de formação de brecha existentes podem ser divididos em: 

modelos baseados em equações empíricas, modelos físicos ou semi-físicos, modelos estocásticos e 

modelos paramétricos (Almeida et al., 2003). 

Por meio de formulações matemáticas deduzidas de modo empírico a partir de casos 

históricos, pode-se determinar a vazão de pico defluente devido à ruptura, em função das 

características da barragem e da brecha de ruptura. Para o caso de remoção instantânea e total do 

barramento, uma das equações para a determinação da descarga de pico defluente devido à ruptura, 

é a equação 1, desenvolvida por Saint-Venant (USACE, 1997): 

2

3

27

8
médiobP YgBQ =                 (1) 

onde: 

QP = descarga máxima defluente da ruptura da barragem (m³/s); 

Bb = largura final da brecha (m); 

g = aceleração da gravidade, igual a 9,81 m²/s; e  

Ymédio = profundidade média no reservatório no instante da ruptura (m). 

Para representar o tempo de esvaziamento do reservatório, tipos simplificados de hidrograma 

podem ser usados, como o hidrograma com decaimento parabólico (Barfield et al., 1998 apud 

Walther, 2000), conforme a Figura 1 e a Equação 2, a seguir. 
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Figura 1 – Hidrograma com decaimento parabólico (Barfield et al., 1998 apud Walther, 2000) 
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onde: 

QP = descarga máxima defluente da ruptura da barragem (m³/s); 

Tp = tempo de pico do hidrograma (s); 

Tb = tempo de base do hidrograma (s); 

t = variável relativa ao instante de tempo (s); 

k = fator de ponderação, que é calibrado de tal modo que o volume do hidrograma de ruptura seja 

igual ao volume do reservatório, e varia de 0,01 a 0,5. 

 

2.2 – Propagação da onda de ruptura 

O objetivo de se utilizar um modelo hidrodinâmico de propagação de um hidrograma de 

ruptura é simular o movimento da onda de cheia ao longo do vale a jusante da barragem. As 

informações fundamentais necessárias em qualquer ponto de interesse na área de inundação são 

(Morris, 2000): 

• O tempo de chegada da onda de ruptura; 

• O tempo de chegada do nível de água máximo atingido; 

• As profundidades e velocidades da onda de ruptura, para diferentes seções de interesse do vale a 

jusante; e 

• A duração da inundação. 

Existem diversos modelos de simulação do escoamento provocado pela ruptura de uma 

barragem no vale a jusante, sendo que os mesmos divergem na sua aplicabilidade, precisão, 

robustez, estabilidade e complexidade. Em vales de características topográficas e de ocupação 

pouco complexas, nos quais o escoamento na planície de inundação segue a mesma direção daquela 

imposta pelo leito principal do curso de água, a simulação unidimensional do escoamento resulta 

em uma aproximação adequada do fenômeno físico (Viseu et at., 1999). Em caso distintos desses, 
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em locais com amplas planícies de inundação e áreas urbanizadas, a simulação unidimensional 

deixa de ser válida, por ser impossível definir um eixo de escoamento, e torna-se necessário adotar a 

simulação bidimensional do escoamento. 

Segundo Rubís (2006), o modelo mais utilizado para a simulação de ruptura de barragens é o 

NWS DAMBRK, que possui uma versão mais atualizada, o NWS FLDWAV. Atualmente, o HEC-

RAS vem tendo um grande emprego em casos práticos, já que sua versão mais atual possui um 

módulo que permite a simulação de ruptura e a modelagem de escoamento não-permanente. Ambos 

os modelos hidrodinâmicos possuem a mesma base teórica, ou seja, são capazes de determinar as 

elevações de nível de água e descarga em locais específicos ao longo de um curso de água sujeito a 

escoamento não-permanente, baseado na solução das equações completas unidimensionais de Saint-

Venant, por meio de métodos implícitos de diferenças finitas, permitindo representar, junto com as 

equações de contorno interno, a variação rápida do fluxo. O modelo NWS FLDWAV substitui os 

modelos NWS DAMBRK e DWOPER, todos desenvolvidos pelo National Weather Service 

(NWS). O modelo HEC-RAS foi desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U. S. Army 

Corps of Engineers (USACE), dos Estados Unidos.  

A modelagem matemática da propagação de uma de cheia proveniente de ruptura de barragem 

requer a utilização das equações completas de Saint-Venant. Isso significa empregar a equação da 

continuidade e da quantidade de movimento em todos os seus termos (gravidade, atrito, pressão e 

inércia). Para uma abordagem unidimensional, as equações de Saint-Venant podem ser descritas 

pelas seguintes equações (Chaudhry, 1993): 

0=
∂
∂+

∂
∂+
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∂
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h

x
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h
 → Conservação da Massa           (3) 
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 → Conservação da Quantidade de Movimento      (4) 

onde: 

t = variável independente relativa ao tempo (s); 

x = variável independente relativa à direção do escoamento (m); 

u = velocidade média do escoamento (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s²); 

h = espessura da lâmina líquida (m); 

S0 = declividade média da calha fluvial ou do fundo do canal (m/m); e 

Sf = declividade da linha de energia (m/m), equivalente ao termo de perda de carga unitária por 

atrito. 

A aplicação das equações 3 e 4 implicam nas seguintes hipóteses simplificadoras: 

• Distribuição hidrostática de pressões; 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                           7  

• Perda de carga estimada pela equação de Manning; 

• Escoamento unidimensional; 

• Declividade do fundo do canal pequena; 

• Fluido incompressível e homogêneo (massa específica constante); e 

• Perfil uniforme de velocidade na seção transversal do canal. 

Os modelos possuem como componente essencial um algoritmo de cálculo computacional 

hidráulico que possibilita a determinação da extensão e do tempo de ocorrência de uma inundação 

no rio, quando nesse se verificam hidrogramas de fluxo não-permanente. O hidrograma calculado é 

modificado ao longo do trecho simulado devido a diversos fatores, como: o efeito do 

armazenamento das planícies de inundação, a resistência da rugosidade do canal ao fluxo, as 

componentes da aceleração da onda de cheia, a perda/ganho de fluxo, a contração e/ou expansão do 

canal, e as estruturas de controle de fluxo (Sylvestre e Sylvestre, 2002). 

Para o caso da modelagem de uma onda de cheia proveniente de ruptura de barragem, as 

equações de Saint-Venant não podem ser aplicadas na região onde ocorre o fenômeno da onda de 

choque. Segundo Mascarenhas (1990), esse fenômeno é descrito pela variação brusca da vazão e da 

profundidade do nível de água, e fisicamente corresponde à criação de uma região com fortes 

acelerações verticais, invalidando a hipótese de distribuição hidrostática de pressões. Nesse caso 

forma-se uma descontinuidade no escoamento na qual várias hipóteses para a dedução das equações 

de Saint-Venant perdem a sua validade. A aplicação dos princípios de conservação na seção do 

choque conduz às equações de Hugoniot-Rankine. Segundo Pasinato & Tucci (1992), apesar de 

tratar da propagação de uma onda de ruptura, os modelos FLDWAV e HEC-RAS não isolam a onda 

de choque que pode ocorrer devido ao colapso de uma barragem, nem utiliza outras equações que 

não as de Saint-Venant na região do choque. Notadamente, tal abordagem é uma limitação dos 

modelos e pode gerar resultados não confiáveis para determinadas situações. 

 

2.3 – Mapeamento das áreas potencialmente inundáveis 

Na execução de planos de emergência a jusante de uma barragem, é necessário elaborar 

mapas de inundação para determinar e conhecer os riscos que a inundação proveniente da ruptura 

da barragem poderá causar no vale de jusante. A partir das saídas fornecidas pelos modelos 

numéricos hidrodinâmicos, pode-se utilizar ferramentas de geoprocessamento de maneira a associar 

os dados advindos da propagação da onda de cheia à cartografia da área objeto de estudo.  

A partir de mapas digitalizados e georreferenciados, é possível produzir um arquivo de 

vetores, que representa as curvas de nível do terreno, como base para a geração do MDT. Da mesma 

maneira, os planos de inundação são criados a partir da interpolação das seções topobatimétricas 

(MDST), os quais têm, como informação para cada seção, as cotas máximas de inundação 
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provenientes da modelagem hidráulica. A relação entre o MDT e o MDST consiste na divisão da 

imagem raster que representa a superfície do terreno, com suas cotas altimétricas, pela imagem do 

plano de inundação, com as respectivas cotas. Quando a imagem raster apresenta valores superiores 

ao valor 1, a superfície do terreno está mais elevada que o plano de inundação. Por outro lado, se os 

valores forem inferiores a 1, as cotas do plano de inundação são maiores que as do terreno. 

Para a elaboração dos mapas de inundação,  com a criação do MDT e do MDST, foi utilizado 

o software de geoprocessamento ArcView GIS, em sua versão 9.3, desenvolvido pela ERSI. O 

método de krigagem (kriging) é um dos métodos utilizados por esse software como rotina de 

interpolação para a geração do MDT e do MDST. 

Segundo Morris e Galland (2000), não deve ser subestimada a importância da precisão da 

modelagem e da escala de mapeamento, pois o mapeamento é necessariamente o produto final de 

um estudo de ruptura hipotética de barragem. Desta forma, os mesmos autores recomendam os 

seguintes valores para a escala do mapeamento: i) área urbana ≤ 1:10.000; e ii) área rural ≤ 

1:25.000. 

 

3 – ESTUDO DE CASO: USINA HIDRELÉTRICA – UHE FUNIL 

3.1 – Descrição geral da UHE Funil 

Segundo CBDB (1982), a Usina Hidrelétrica – UHE Funil apresenta uma arquitetura diferente 

das demais usinas de FURNAS, com uma barragem do tipo abóbada de concreto, com dupla 

curvatura, única no Brasil e com altura máxima de 85 m, que foi construída no rio Paraíba do Sul, 

no local conhecido como Salto do Funil, no município de Itatiaia, estado do Rio de Janeiro. Sua 

construção já vinha sendo planejada desde 1930, com o objetivo de permitir a eletrificação de uma 

estrada de ferro ligando as cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. O projeto 

foi postergado e somente em 1961 foi iniciada a sua construção pela CHEVAP (Companhia 

Hidrelétrica do Vale do Paraíba). Em 1965, a Usina de Funil foi absorvida pela ELETROBRÁS 

que, dois anos mais tarde, designou FURNAS para concluir a construção da obra e colocá-la em 

funcionamento. Sua operação teve início em 1969 e, um ano e meio depois, a usina já fornecia ao 

sistema elétrico de FUNAS sua capacidade total de 216 MW. 

Além da geração de energia, outro aspecto mencionado como de grande importância da UHE 

Funil está relacionado à capacidade de regularização das vazões do rio Paraíba do Sul pela 

barragem de Funil, com potenciais vantagens na redução da frequência e da intensidade de cheias 

nas cidades a jusante.  

Na Figura 2 é mostrada uma vista da UHE Funil e na Tabela 1 é apresentada a Ficha Técnica 

do empreendimento, obtida junto à equipe técnica de FURNAS, em março de 2008. 
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Figura 2 – Vista do eixo e do reservatório da UHE Funil (CBDB, 1982) 
 

Tabela 1 – Ficha técnica da UHE Funil. 

Dados da barragem 
Tipo / material Abóboda de concreto com dupla curvatura 
Comprimento de coroamento 385,0 m 
Altura máxima sobre fundações 85,0 m 
Largura no coroamento 4,0 m 
Largura na base da fundação 30,3 m 
Cota no coroamento 468,0 m 

Vazões características 
Máxima registrada 1543,0 m³/s 
Mínima registrada 50,0 m³/s 
Média anual 232,0 m³/s 
Regularizada 138,0 m³/s 
Máxima de projeto 4900,0 m³/s 

Reservatório 
Área do reservatório na cota 466,5 m 39,73 km² 
Cota máxima maximorum 466,5 m 
Cota mínima útil 444,0 m 
Borda livre 1,5 m 
Volume total acumulado na cota 466,5 m 888,3 hm³ 
Volume útil 605,7 hm³ 
Volume morto 282,6 hm³ 
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3.2 – Área a jusante da barragem  

A área de estudo, delimitada para este trabalho, está compreendida entre a UHE Funil e o 

município de Três Rios, na região do médio Paraíba. Nesse trecho o rio Paraíba do Sul possui uma 

extensão total de 220,5 km e é caracterizado por ocupações rurais e importantes áreas urbanas, tais 

como as cidades de Itatiaia, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Paraíba do Sul e 

Três Rios.  

No mês de março de 2008, foram realizadas visitas de campo, nas quais percorreu-se a área de 

estudo do rio Paraíba do Sul. Essas visitas tiveram como objetivo caracterizar a região e definir a 

localização das seções transversais que foram utilizadas para descrever o rio Paraíba do Sul, a 

jusante da UHE Funil.  

O trecho a jusante da UHE Funil até Floriano é caracterizado por uma ampla planície de 

inundação, grandes curvas e declividades bem suaves da calha principal do rio. O trecho seguinte, 

até o início da área urbana de Barra Mansa, é caracterizado por um vale bem encaixado e pela 

afluência pela margem direita do rio Bananal. Após os municípios de Barra Mansa e Volta 

Redonda, cujas áreas urbanas se iniciam nas margens do rio Paraíba do Sul e afluentes, há um 

trecho até a barragem Santa Cecília, em Barra do Piraí, de margens pouco ocupadas e declividades 

do curso principal em torno de 0,0005 m/m, e o trecho restante, até a cidade de Três Rios é 

caracterizado por um vale bem encaixado do rio, presença de afloramentos rochosos, formando 

pequenas ilhas ao longo do curso de água, leito meandrante e declividade superior ao trecho 

anterior. 

 

3.3 – Cheias naturais do rio Paraíba do Sul 

Além da geração de energia, o controle de cheias no rio Paraíba do Sul é um outro benefício 

da construção da UHE Funil. Segundo Oliveira (2005), a barragem tem contribuído de forma 

significativa para a laminação de grandes cheias naturais observadas no rio Paraíba do Sul, tal como 

a cheia de janeiro de 2000, visto que, neste caso, a UHE Funil serviu de anteparo para as vazões 

oriundas do trecho paulista desse rio. 

Ainda segundo Oliveira (2005), conforme informações da operação da UHE Funil, a afluência 

máxima ao reservatório ocorreu no dia 3 de janeiro de 2000 e correspondeu ao valor de 2.674 m³/s, 

estabelecendo o recorde registrado nos 30 anos de operação da usina. No período inicial da cheia, 

nos dias 1º e 2 de janeiro, a vazão média turbinada ficou em aproximadamente 200 m³/s. No pico da 

cheia, nos dias 3 e 4 de janeiro, a usina parou de gerar por um período superior a 20 horas, 

liberando para jusante apenas 16 m³/s, vazão necessária para assegurar a energia de manutenção da 

usina. Operações de vertimento só foram reiniciadas em 5 de janeiro, quando praticamente já não 
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chovia na parte fluminense da bacia e o nível do rio já havia abaixado consideravelmente. O pico de 

vazão liberada para jusante foi de 817 m³/s em 8 de janeiro, quando o volume armazenado no 

reservatório atingia 98% de sua capacidade total. 

Essa cheia provocou inundações na maior parte dos centros urbanos ribeirinhos do trecho 

fluminense da bacia, em cidades como Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí. A 

magnitude do evento gerou grandes transtornos aos habitantes dessas cidades, traduzidos pela perda 

de vidas humanas e expressivos prejuízos materiais, além do considerável aumento dos registros de 

ocorrências de doenças de veiculação hídrica (Oliveira, 2005). A grande cheia foi originada por 

chuvas muito intensas nas bacias de diversos cursos de água de médio e pequeno porte que afluem 

ao rio Paraíba do Sul no trecho considerado. As principais contribuições foram provenientes das 

bacias dos rios Bananal, Barra Mansa, Pirapetinga e Sesmaria. Os níveis das inundações em 

algumas bacias desses rios superaram os observados na cheia de 1997. Um dos municípios mais 

atingidos no trecho fluminense foi Barra Mansa. O nível do rio Paraíba do Sul na estação 

fluviométrica dessa cidade ultrapassou o limite máximo da régua (6 metros), afetando cerca de 

100.000 pessoas (60% da população), interrompendo serviços de transporte, energia elétrica, 

comunicação e abastecimento de água. 

Uma vez que o reservatório de Funil tem contribuído para o amortecimento das cheias 

naturais do rio Paraíba do Sul, problemas recorrentes de inundações têm sido reportados, por 

exemplo, nas cidades de Itatiaia e Barra Mansa, principalmente devido às cheias observadas em 

afluentes do rio Paraíba do Sul. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Estudos anteriores sobre a propagação de uma onda de cheia causada pela ruptura hipotética 

da barragem de Funil foram desenvolvidos por Mascarenhas (1990), em que a onda foi propagada 

até a cidade de Barra do Piraí com o uso de cinco seções transversais e não foram gerados mapas 

face ao espaçamento das curvas de nível das cartas topográficas então utilizadas. No presente 

estudo, foram levantadas 27 seções topobatimétricas no rio Paraíba do Sul, no trecho entre o eixo da 

UHE Funil e o município de Três Rios, realizado pela empresa HIDROGEST ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA. 

Para o presente estudo da ruptura hipotética da UHE Funil, considerou-se que o reservatório 

estaria na configuração operacional com N.A. máximo maximorum (elevação 466,50 m), para o 

qual o volume útil do reservatório é igual a 605,7 x 106 m³. 

A propagação da onda de ruptura foi realizada com os modelos unidimensionais FLDWAV e 

HEC-RAS. Adotou-se como intervalo de tempo computacional (∆t) o valor de 0,01 hora para o 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                           12  

FLDWAV e 30 segundos para o HEC-RAS. O intervalo de distância computacional (∆x) foi de 50 

m para os dois modelos. Os coeficientes de rugosidade adotados foram de 0,035 para o canal 

principal e de 0,10 para as planícies de inundação esquerda e direita. Eles foram definidos com base 

na visita de campo realizada ao longo do rio Paraíba do Sul no mês de março de 2008. 

A vazão de pico do hidrograma referente à ruptura hipotética da UHE Funil foi definida igual 

a 53.790 m³/s, obtida por meio da Equação 1 (hipótese de remoção instantânea e total do 

barramento). O tempo de esvaziamento do reservatório e a elaboração do hidrograma de ruptura 

foram desenvolvidos a partir da Equação 2. O hidrograma parabólico que representa a defluência 

devido ao processo de ruptura da barragem é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Hidrograma parabólico devido à ruptura barragem de Funil (Qp = 53.790 m³/s) 
 

O trecho de propagação do hidrograma de ruptura no rio Paraíba do Sul é compreendido entre 

o eixo da UHE Funil e o município de Três Rios, totalizando 220,5 km de curso de água. Os 

resultados de propagação (modelos FLDWAV e HEC-RAS) do hidrograma de ruptura, obtidos nas 

27 seções topobatimétricas levantadas ao longo do trecho considerado, são mostrados na Tabela 2. 

Nas Figuras 4 e 5, são apresentadas as vazões e cotas máximas ao longo do trecho a jusante da UHE 

Funil até o município de Três Rios. 

Neste estudo não foram considerados os contribuintes do rio Paraíba do Sul (rios Bananal, 

Pirapetinga e Turvo) ao longo do trecho propagado, devido à pequena vazão de contribuição frente 

ao hidrograma de ruptura da barragem.  
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Tabela 2 – Resultados das simulações nas diferentes seções transversais - Modelos FLDWAV e HEC-RAS. 

Vazão máxima (m³/s)  Cota máxima de 
inundação (m) 

Tempo para a cota 
máxima (h) 

Tempo para a 
vazão máxima (h) 

Velocidade máxima 
canal principal (m/s) Seção 

Localização em 
relação ao eixo 

da barragem 
(km) 

Elevação 
do fundo do 

canal (m) FLDWAV HEC-RAS FLDWAV HEC-RAS FLDWAV HEC-RAS FLDWAV HEC-RAS FLDWAV HEC-RAS 

STB-01 0,00 389,87 53.790 53.790 423,76 424,68 0,1 0,1 0,1 0,1 29,4 28,2 
STB-02 1,75 388,36 52.931 52.071 420,40 421,07 0,3 0,3 0,1 0,1 11,3 10,8 
STB-03 3,55 386,43 51.732 51.732 418,04 418,03 1,5 1,4 0,2 0,4 12,6 9,1 
STB-ITA 4,90 386,18 49.602 49.959 418,15 418,05 1,5 1,4 0,3 0,4 7,9 6,0 
STB-04 8,05 385,58 38.869 39.165 417,22 416,94 1,5 1,6 1,0 0,9 4,8 4,4 
STB-05 12,05 384,80 37.057 37.243 411,48 412,03 2,9 2,9 1,5 1,4 11,6 8,3 

STB-RES 18,90 383,47 30.118 28.807 409,95 410,69 3,5 3,4 1,6 1,9 3,6 2,5 
STB-06 25,35 382,24 23.502 23.841 407,03 407,04 3,9 3,8 3,4 3,4 7,4 7,2 
STB-07 29,90 379,18 22.928 23.216 403,49 403,12 4,4 4,4 3,7 3,6 6,8 6,7 
STB-08 42,40 377,84 18.152 18.454 397,79 397,02 8,7 9,1 5,4 5,4 3,4 2,2 
STB-09 51,65 376,84 11.985 11.549 396,55 395,94 9,9 10,6 8,0 7,8 2,6 2,2 
STB-10 55,25 374,97 11.338 10.645 394,91 394,87 10,3 11,1 9,4 9,4 5,1 4,5 
STB-11 68,40 368,22 10.770 9.762 386,16 386,79 12,5 12,9 11,4 12,4 4,2 6,8 
STB-BM 73,30 366,70 10.612 9.647 384,31 383,36 13,1 14,3 12,0 12,8 3,5 3,4 
STB-12 78,70 365,11 10.442 9.469 381,76 380,60 14,3 16,8 12,6 13,4 4,5 4,2 
STB-VR 84,75 361,89 9.856 8.619 379,38 379,06 15,8 18,1 14,2 15,4 2,9 1,9 
STB-13 92,30 360,25 9.558 8.266 375,28 375,68 16,6 18,6 16,1 18,1 5,3 5,8 
STB-14 102,00 356,00 9.188 7.971 370,00 369,54 21,3 23,9 17,2 19,4 2,8 2,3 
STB-VA 111,95 352,77 8.105 7.165 368,12 367,64 23,2 25,9 20,2 23,1 2,3 1,8 
STB-15 123,30 348,37 7.782 6.945 364,79 364,17 24,2 26,9 23,1 25,9 4,1 4,2 
STB-BP 128,75 343,75 7.740 6.919 362,24 361,56 24,7 27,4 23,8 26,6 4,1 3,7 
STB-16 133,75 340,18 7.706 6.898 359,09 358,15 25,2 27,9 24,5 27,3 5,2 5,2 
STB-17 147,80 325,89 7.652 6.876 347,79 345,40 26,3 28,8 26,0 28,6 6,8 5,1 
STB-18 166,45 306,88 7.623 6.858 325,72 324,61 27,8 30,4 27,4 29,9 5,8 5,8 
STB-19 193,90 283,70 7.535 6.814 300,53 297,96 30,9 33,1 30,5 32,6 5,8 3,9 
STB-PS 210,90 262,86 7.474 6.775 282,96 282,53 33,0 34,8 32,7 34,6 6,4 6,0 
STB-TR 220,50 250,78 7.441 6.769 270,62 268,73 34,4 35,4 33,8 35,4 6,6 5,2 
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Figura 4 – Vazões máximas atingidas ao longo do rio Paraíba do Sul mostrando a localização das áreas urbanas 
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Figura 5 – Cotas máximas atingidas ao longo do rio Paraíba do Sul mostrando a localização das áreas urbanas
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Pelos resultados, verifica-se que: i) a vazão de ruptura é bastante atenuada até a seção STB-08 

(42,4 km) e a partir daí a atenuação da vazão é pouco significativa. Essa grande atenuação até 

Quatis pode ser creditada à existência de uma ampla planície de inundação no trecho em questão; ii) 

as vazões propagadas e profundidades máximas do nível de água atingidas nas seções ao longo do 

rio Paraíba do Sul são bastante similares nas simulações com os dois modelos. No entanto verifica-

se uma pequena alteração entre as vazões máximas, que pode ser atribuída à diferença das áreas das 

seções transversais, uma vez que os modelos têm diferentes modos para a entrada das seções. 

Enquanto o HEC-RAS detalha toda a calha do rio a partir de pares de pontos com elevação x 

distância transversal, o FLDWAV representa a seção transversal de uma forma mais simplificada, 

com pares de valores referentes à elevação x largura da seção; iii). Os valores dos tempos de 

chegada do pico da onda de cheia nas diferentes seções transversais, descritos na Tabela 2 

(inferiores a 5 horas nas primeiras seções, até Resende, e cerca de 34 horas na última seção 

transversal, em Três Rios), são coerentes tendo em vista a pertinência das velocidades máximas 

obtidas com os modelos de propagação. 

Para a cidade de Barra Mansa, que está a 73 km a jusante da barragem, a profundidade 

máxima de inundação obtida está em aproximadamente 17 metros acima do fundo da calha fluvial 

(seção STB-BM). Esse valor é superior àquele observado na cheia de 2000, uma vez que o nível de 

água ultrapassou a cota máxima de 6 metros na estação fluviométrica de Barra Mansa. 

Segundo Zhou et al. (2005), ainda que os modelos FLDWAV e HEC-RAS tenham a mesma 

base teórica (solução das equações de Saint-Venant) e utilizem as mesmas técnicas numéricas para 

a maioria dos casos, o primeiro é um modelo que usa automaticamente um menor passo de tempo 

quando o esquema numérico não converge, enquanto que o segundo usa um passo de tempo fixo 

para toda a simulação. Dessa forma, justificam os mesmos autores, é mais fácil a convergência de 

simulação do FLDWAV em relação ao HEC-RAS. As grandes vantagens do HEC-RAS em relação 

ao FLDWAV são: detalhamento da entrada de dados (seções transversais), excelente ferramenta 

gráfica para visualização dos resultados, além da interface de elaboração de mapas de inundação 

por meio do software HEC GeoRAS. 

A partir dos resultados de propagação, foi realizado o mapeamento das áreas inundadas a 

jusante da barragem de Funil. Foi realizado o mapeamento de todo o trecho estudado, utilizando 

cartografia do IBGE em escala 1:50.000 e curvas de nível espaçadas a cada 20 metros, onde 

verificou-se uma grande dificuldade em gerar mapas de inundação com grau de precisão aceitável. 

Para a área urbana de Barra Mansa, foi disponibilizada pela prefeitura desse município uma 

topografia espaçada de curvas de nível a cada metro, obtida por meio de aerofotogrametria e 

perfilamento a laser. A Figura 6 apresenta o mapa de áreas potencialmente inundáveis do rio 

Paraíba do Sul, no município de Barra Mansa, face à ruptura hipotética da UHE Funil. 
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Figura 6 – Mapa de inundação do município de Barra Mansa 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os mapas de inundação são fundamentais para a elaboração de planos de emergência que 

permitem estabelecer ações de proteção e evacuação da população existente ao longo das áreas a 

jusante da UHE Funil em caso de ruptura.  

Embora sejam inúmeras as incertezas associadas à determinação desses mapas, os resultados 

obtidos são coerentes quando comparados com eventos de cheias naturais. Verificou-se que os 

modelos FLDWAV e HEC-RAS, que têm grande utilização prática em estudos de ruptura, 

fornecem resultados bastante semelhantes, uma vez que os dois modelos têm a mesma base teórica 

para a propagação da onda de cheia. A partir deste trabalho, pode ser avaliada a pertinência de se 

realizar um levantamento topográfico com menor ou maior detalhamento. 
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