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RESUMO --- Este artigo apresenta sucintamente resultados do Plano de Ações emergências (PAE) 
desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) para a UHE Barra 
do Braúna. Um PAE reúne os procedimentos a serem adotados em caso de emergência relacionada 
à eventual ruptura da barragem pela empresa proprietária. Os seus resultados orientaram a defesa 
civil para a confecção de seu plano de ações emergenciais para atendimento das populações 
atingidas. Para isso são primeiramente identificados as emergências estruturais e hidrológicas 
relacionadas a uma hipotética ruptura da barragem. No âmbito estrutural é realizada uma análise 
estrutural e das leituras da instrumentação para a confecção de níveis de emergência. No âmbito 
hidrológico é realizado o estudo da propagação de cheias naturais extremas e cheias devida à 
ruptura da barragem utilizando modelo hidrodinâmico unidimensional. São simulados vários 
cenários variando o tipo de brecha. Os resultados são obtidos pela envoltória destes cenários com o 
objetivo de mostrar o pior cenário entre as brechas mais prováveis. Por fim, são mostrados trechos 
dos quadros de emergência e fluxo de informações que são procedimentos internos e de 
comunicação á defesa civil em caso de emergência. Todos estes indicadores são apresentados neste 
artigo. 

PROPAGATION OF WAVES DAM BREAK AND ACTION OF 
EMERGENCIES PLAN - HYDROELECTRIC PLANT BARRA DO BRAÚNA. 

ABSTRACT --- This paper summarizes the results of an action of emergencies plan (EAP) 
developed by the Institute for Technology Development (LACTEC) to hydroelectric plant Barra do 
Braúna. An EAP gathers the procedures to be followed in events of an emergency concerning a 
possibility of dam failure. Their results guide the local civil defenses for making your EAP to attend 
the affected populations. For this, at the beginning it is identified the structural and hydrological 
emergencies related to a hypothetical dam rupture. In a structural analysis, it is performed structural 
analysis and analyses of the instrumentation readings to establish the emergency levels. In terms of 
hydrological study, it is developed a study of spread of natural floods and extreme flooding due to 
dam failure using one-dimensional hydrodynamic model. It is considered some scenarios that are 
simulated by varying the type of breach. The results are obtained by the envelope of these scenarios 
in order to show the worst gaps among the most probable. Finally, the emergency situations are 
shown and the flowchart that are technical and communication procedures with the local civil 
defenses in case of emergencies. All those indicators are presented in this paper. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Eventuais acidentes ocorridos em açudes e barragens têm o potencial de causar destruição. 
Existe atualmente uma tendência da sociedade em promover o desenvolvimento sustentável e com 
responsabilidade ambiental e social. Isto justifica os esforções que possam evitar acidentes com as 
barragens e minimizar seus efeitos. A Lei n°12334 – artigos 11 e 12 atende a este anseio da 
sociedade à medida que obriga a necessidade de um Plano de Ações Emergenciais (PAE) para 
barragens caso esta esteja classificada como dano potencial alto, função das dimensões da barragem 
além de outros critérios. Este artigo apresenta, como estudo de caso, o PAE da UHE Braúna, 
localizada no rio Pomba no sudeste do estado de Minas Gerais.  

2 – ESCOPO E OBJETIVO DE UM PAE  

A lei n° 12334 artigo 12 listado abaixo apresenta em linhas gerais o escopo de um Plano de 
ações emergenciais: 

Art. 12. O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem 

em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem notificados dessa 

ocorrência, devendo contemplar, pelo menos: (i) - identificação e análise das possíveis situações de 

emergência; (ii) - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de 

condições potenciais de ruptura da barragem; (iii) - procedimentos preventivos e corretivos a 

serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; e (iv) - 

estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação 

de emergência.  

Parágrafo único. O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras 

envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa 

civil.  

Como objetivo de atingir o escopo acima, três grandes áreas do conhecimento humano são 
necessárias: estudos geológico-estruturais, estudos hidrológicos/hidrodinâmicos e estudos 
topográficos. O primeiro para detectar e analisar a estabilidade das estruturas (barragens de terra e 
estruturas de concreto) prevenindo a possibilidade de ruptura destas estruturas. A segunda para 
analisar a propagação da onda de cheia devido à ruptura da barragem no vale a jusante. E a terceira 
(levantamento topográfico) para subsidiar a segunda. Os itens a seguir apresentam cada um destes 
estudos. 

3 – ANÁLISE ESTRUTURAL 

As análises estruturais consistiram nas análises de fluxo de água e nas análises de estabilidade 
da barragem de terra e de enrocamento. Os parâmetros geomecânicos utilizados nas análises em 
questão encontram-se apresentados na Tabela 1. Para realização das análises foram utilizados os 
programas computacionais de elementos finitos Seep/W e Slope/W da empresa Geo-Slope 
International Ltd. 

Foram analisadas duas seções da barragem. Nas análises realizadas foram consideradas quatro 
condições de carregamento: (i) condição de operação normal da barragem; (ii) colmatação do tapete 
drenante, onde o nível de água no talude de jusante foi considerado em 3 posições, sendo a primeira 
a 2 m, a segunda a 5 m e a terceira a 17 m acima do tapete drenante; e (iii) rebaixamento rápido do 
reservatório. 
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Tabela 1 – Parâmetros geotécnicos adotados nas análises realizadas pelo LACTEC

SOLO 
γ 

(kN/m³) 
c' 

(kN/m²) 
ø' 
(°) 

k 
(cm/s) 

Solo compactado (SC) 19,5 10 26 10-6 
Colúvio / Aluvião (CO/AL) 17 0 28 10-5 

Filtro e transições (F) 17 0 35 10-2 
Enrocamento compactado (EC) 21 0 45 100 

Enrocamento lançado (EL) 19 0 35 10-1 
Solo residual (SR) 18,5 15 28 10-5 
Saprolítico (SAP) 18 30 25 10-5 

Rocha alterada (RA) 26 50 30 10-5 
Rocha sã (RS) 26 100 35 10-5 

A condição de operação normal da barragem admitiu o nível d’água (NA) máximo normal do 
reservatório na elevação (El) 152 m e a condição de rebaixamento rápido admitiu que o 
deplecionamento do reservatório fosse instantâneo, de forma que as poro-pressões desenvolvidas no 
interior do maciço da barragem não fossem totalmente dissipadas. Considerou-se o rebaixamento 
rápido até as elevações 144 m e 136 m. A elevação 144 m refere-se ao deplecionamento 
determinado a partir de um estudo paramétrico que constituiu na verificação da estabilidade do 
talude de montante variando-se o nível d’água do reservatório até obter o respectivo fator de 
segurança (FS) mínimo admissível de projeto (FS=1,2). A elevação 136 m refere-se à cota da crista 
do vertedouro, ou seja, a menor elevação onde o nível d’água pode atingir devido a um possível 
rebaixamento. Os fatores de segurança mínimos admissíveis (FSadm) de projeto são apresentados na 
Tabela 2. Os resultados obtidos (fatores de segurança – FS) nas análises de estabilidade utilizando o 
programa Slope/W e Seep/W para as situações que foram descritas encontram-se resumidos na 
Tabela 3.  

Referente as análises das estruturas de concreto, para a maioria das análises, os resultados 
obtidos com relação ao fator de segurança estão de acordo com os padronizados em manuais de 
engenharia. 

Tabela 2 – Fatores de segurança mínimos admissíveis no projeto 
CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO FSadm 

Operação normal 1,5 
Final de construção 1,3 

Rebaixamento rápido 1,2 

Tabela 3 – Fatores de segurança obtidos nas análises realizadas com os programas da Geo-Slope 

Método de 
análise de 

estabilidade 
de taludes 

Fatores de Segurança 

Seção AA – 
Operação 

normal 

Seção BB – 
Operação 
Normal 

Seção BB – 
LF 2 m acima 

do tapete 
drenante 

Seção BB – 
LF 5 m 

acima do 
tapete 

drenante 

Seção BB – LF 
17 m acima do 
tapete drenante 

Rebaixamento 
Rápido 1 até a 
elevação 144 m 

Rebaixamento 
Rápido 2 até a 
elevação 136 m 

Ordinary 1,39 1,57 1,55 1,49 0,92 0,59 0,60 

Bishop 1,39 1,66 1,64 1,57 1,00 1,10 0,84 

Janbu 1,39 1,56 1,54 1,49 0,95 0,97 0,75 

Morgenster
n-Price 

1,39 1,67 1,64 1,57 1,01 1,10 0,86 
 

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

A base cartográfica utilizada na presente pesquisa foi obtida pela combinação de métodos de 
Sensoriamento Remoto, através da realização de um mapeamento aéreo a laser e fotogramétrico, e 
também através de um levantamento batimétrico realizado em campo. 
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O mapeamento aéreo a laser e fotogramétrico foi realizado simultaneamente, e foram 
empregados os parâmetros de vôo conforme seguem descritos: 

• Altura de voo = 2.000 m 
• Velocidade da aeronave = 135 kts 
• Frequência de operação (laser) = 50 kHz 
• Frequência de varredura (laser) = 24 Hz 
• Ângulo de varredura (laser) = 40º 

• Superposição lateral (laser) = 30% 
• Densidade média de pontos (laser) = ~1 

pontos/m² 
• Superposição lateral (câmera) = ~30% 
• Superposição longitudinal (câmera) = 60% 
• Resolução espacial média das imagens (câmara) = 45 cm 

O mapeamento simultâneo a laser e fotogramétrico permite a obtenção dos dados provenientes 
dos diferentes sensores (laser e câmara) sem apresentarem variação temporal, e ainda provém uma 
redução de custos na etapa de aerolevantamento (para maior detalhamento ver HAINOSZ, 2012). 

A metodologia de perfilamento aéreo a laser permite a obtenção direta de coordenadas 
tridimensionais da superfície mapeada com acurácia e precisão elevadas (~15cm em altimetria e 
~50cm planimetria). O sistema de perfilamento utilizado emite até 50 mil pulsos por segundo em 
direção a superfície, além, também, de permitir o armazenamento das informações do primeiro e 
último retorno extraídos da onda de retro espalhamento dos feixes laser (outras informações podem 
ser encontradas em ZANDONA, 2006 e MARTINS, 2010) o que permite obter a cota do solo 
abaixo de florestas densas. 

A partir dos levantamentos aéreos e em campo foram produzidos modelos digitais de terreno 
em formato RASTER com resolução espacial de 50 cm, e também foram produzidas ortofotocartas 
digitais na escala 1:5.000 contendo ortofotos com resolução espacial de 45cm, curvas de nível 
equidistantes a cada 5 metros e os vetores do sistema viário e da hidrografia. Toda esta base de 
informações cartográficas foi utilizada como parâmetros de entrada para o modelo hidrodinâmico e 
posteriormente para a representação espacial das áreas de alagamento nos mapas temáticos 

5 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRODINÂMICOS 

Detectar as emergências hidrológicas é responder a duas perguntas: onde vai alagar e quando 
isto ocorrerá. As respostas para estas perguntas são obtidas pela modelagem hidrodinâmica do vale 
do rio e dependem dos alguns parâmetros relatados no parágrafo seguinte. 

Um PAE deve estar acoplado a um bom modelo de previsão de vazões de curto prazo. Vazões 
de grande magnitude mesmo que não ocasionem ruptura ou dano na barragem podem gerar 
inundações em cidades ribeirinhas. Neste contesto uma usina hidroelétrica pode ajudar a sociedade 
na informação previa das vazões através destes modelos de previsão associado a modelos 
hidrodinâmicos de propagação de cheias. Um bom levantamento topográfico e batimétrico auxilia a 
bons resultados nos modelos hidrodinâmicos de propagação de cheias. Em caso de ruptura de 
barragem o volume de agua a escoar pela brecha (volume do reservatório) e os parâmetros: tamanho 
e tempo de formação da brecha ocorrida na ruptura da barragem são bastante importantes na 
magnitude das cheias que ocorreram à jusante da barragem. 

Estimativa dos parâmetros da Brecha de ruptura. 

O tamanho da brecha a ser formada e o tempo de sua formação foram estimados através das 
fórmulas empíricas de USBR(1988) e Macdonald e Monopolis (1984) apresentadas na tabela 4, 
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onde Ver é o volume de material erodido da barragem [m³], Hw é a altura da lâmina da água na seção 
logo a montante da barragem, no momento da ruptura [m] e V é o  volume do reservatório no 
momento da ruptura [m³]. Na tabela 5 são apresentadas as quatro brechas utilizadas nas simulações 
com o respectivo tempo de ruptura. A Brecha C corresponde à remoção total da barragem. 

Tabela 4 - Formulações empíricas para determinar as características da brecha.  
Equação Largura da brecha (m), B Tempo de ruptura (horas), Tf 
USBR B = 3 Hw Tf = 0,011 B 
Macdonald e Monopolis Ver = 0,0261(V.Hw)0,769 Tf = 0,0179 Ver

0,364 

Tabela 5 - Parâmetros da brecha de ruptura da barragem, utilizada nos cenários de simulação 
Brecha Largura média (m) Tempo de ruptura (h:min) Tipo de ruptura Formulação Nível de água 

A   91.5 1:00 Overtopping USBR 154,5 m 

B   84 0:56 Pipping USBR 152 m 

C 266 2:21 Overtopping M & M 154,5 m 

D 200 2:07 Pipping M & M 152 m 

 
Propagação das ondas de cheia da hipotética ruptura da UHE barra do Braúna. 

No PAE de barra do Braúna modelou-se, em regime transiente, o escoamento do Rio Pomba 
para no trecho compreendido entre a barragem de Barra do Braúna até 7.6 km a jusante da estação 
fluviométrica de Santo Antônio de Pádua (58790000) que se localiza na cidade de mesmo nome. O 
modelo computacional utilizado foi o HEC-RAS versão 4.1.0 (hidrodinâmico unidimensional) e 
HECgeoRAS. Este último é uma ferramenta do HEC no ARGIS utilizada para importação e 
exportação de dados topográficos e de resultados. 

Para a calibração do modelo foram utilizados 3 cenários: a) vazão do rio em 85,52 m²/s que 
corresponde à vazão no dia do vôo do levantamento topográfico. Pelo levantamento topográfico 
obteve-se o nível de agua ou longo do rio; b) hidrograma com retorno de 2 anos; c) hidrograma da 
maior cheia ocorrida no rio Pomba (em 1979) que corresponde aproximadamente a 100 anos de 
retorno. Os níveis e vazões observados foram obtidos da estação fluviométrica de Santo Antônio de 
Pádua. A rugosidade da planície de inundação foi estimada da bibliografia através das imagens 
fotográficas aéreas mostrando a vegetação e uso do solo desta área. 

Os cenários hidrológicos utilizados no caso de uma ruptura da barragem foram: a) vazão 
média do rio igual a 178 m³/s; b) hidrograma com tempo de recorrência (TR) igual a 100 anos; c) 
hidrograma com TR igual a 10000 anos. 

A batimetria ao longo do rio Pomba a jusante da barragem foi estimada através de fotos do 
local, imagens do Google Earth e das 28 Seções transversais batimétricas levantadas in loco. A 
montante foram utilizadas 70 seções batimétricas para representar o volume do reservatório. A 
topografia a jusante da barragem foi levantada pelo LACTEC através do PERLA (Perfilador a 
Laser). Utilizando o HEC-geoRAS e o ARCGIS foram obtidas 267 seções topobatimétricas do 
arquivo raster com uma densidade de 6,44 seções/km longitudinal do rio.  

Através das características de evolução da brecha (tabela 2) e do volume de água do 
reservatório o HEC-RAS constrói o hidrograma de ruptura e propaga o mesmo para jusante do 
barramento. 

Resultados. 
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As simulações realizadas permitiram obter diversos tipos de resultados importantes para o 
auxilio da defesa civil no caso da ocorrência de cheias naturais e devido a uma hipotética ruptura da 
barragem. Os principais resultados são os seguintes: 

a) Perfil da cota máxima de água ao longo do rio para cada cenário hidrológico; 
b) Cotagrama nas pontes á jusante da barragem (cota x tempo); 
c) Curva de descarga nas pontes (cota x vazão) para vazões até 10.000 anos de TR; 
d) Tempos de propagação da onda de cheia (tempo da chegada da onda, tempo para alagamento do 

ponto e tempo da atingir a cota máxima); 
e) Mapas de alagamento; 

Num mesmo cenário hidrológico foi escolhida a pior situação (cota de água mais alta e tempo 
de alagamento mais curto) dentre os vários tipos de brechas simulados, visto que a defesa civil deve 
estar preparada para a pior situação. Isto corresponde a dizer que os resultados são uma envoltória 
das piores situações entre os cenários com variação das brechas. As figuras 1 a 5 e tabela 6 
apresentam alguns resultados. 

 

  

Figura 1 e 2 – Perfil das cotas máximas ao longo do rio Pomba (à esquerda), e Curva de descarga no distrito 
de Paraoquena a jusante da barragem para vazões até TR=10000 anos sem ruptura (à direita). 

 

Figuras 3 e 4 – Cotagrama (envoltória máxima dos cotagramas) na esquerda e Mapa de alagamento com 
profundidades na direita. Ambos para cenários com ruptura da barragem. 



  

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos    7 

 
Figura 5 – Mapa de alagamento para cenários sem ruptura TR = 100 e 10000 anos 

Tabela 6 - Tempo para chegada da onda de ruptura (h:min) após início da ruptura da barragem 

 

6 – PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

As emergências foram inicialmente classificadas nos níveis Alerta, Emergência 1, Emergência 
1 e Emergência 3 conforme a gravidade da emergência. Alerta: possíveis impactos nas instalações e 
equipe local é capaz de contornar a situação; Emergência 1: não há ameaça além do local, falha 
pode progredir e afetar a segurança da barragem, medidas corretivas e estado de prontidão 
necessárias; Emergência 2: probabilidade elevada de acidentes, ação corretiva imediata, segurança 
do vale a jusante ameaçada; Emergência 3: ameaça série de ruptura da barragem, defesa civil de 
prontidão para eventual ruptura da barragem. 

Foram criadas tabelas de emergência correlacionando as observações da equipe civil (fissuras, 
leituras na instrumentação da barragem,...) com o nível de emergência e as prováveis medidas 
corretivas. A figura 6 apresenta parte destas tabelas. 

Para cada classificação de emergências o fluxo de informações e as ações foram descritas em 
fluxogramas onde cada quadro é um agente, funcionário, equipe ou departamento da empresa ou 
algum órgão externo e as setas com os n° correspondem ações e/ou comunicações que também 
foram listadas a parte. A figura 7 apresenta um exemplo de fluxograma que depende da política 
interna e da estrutura organizacional de cada empresa. Foram definidos quando e o que comunicar a 
defesa civil. Os mapas, tabelas e gráficos relacionados às áreas alagadas e tempo de chegada da 
onda de cheia foram disponibilizados para a defesa civil e o PAE orienta como a defesa civil deve 
usar este material. 
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Figura 6 - Trecho do quadro de emergências 

 

 
Figura 7 – Fluxograma de informações e ações emergenciais 
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