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RESUMO 

 

A segurança de barragens é um tema discutido em todo o globo devido as proporções da 

destruição em caso de ruptura, ao mesmo tempo que são fundamentais tanto para a acumulação 

de água para centros urbanos quanto para o desenvolvimento econômico de determinada região. 

O mundo já vivenciou diversos acidentes com barragens que terminaram com a vida de milhares 

de pessoas, contudo os governos têm tomado atitudes em prol da redução do número de 

acidentes e também da mitigação dos efeitos de ruptura. No caso do Brasil, o Plano Nacional 

de Segurança de Barragens traz diretrizes para o gerenciamento da segurança de barragens. A 

avaliação de propagação da onda de ruptura é fundamental para elaboração de um plano de ação 

emergencial. A análise da propagação da onda de ruptura de Chapéu d’Uvas na área urbana da 

cidade de Juiz de Fora por uma metodologia inovadora é objetivada. Neste trabalho utiliza-se 

dados  de Light Detection and Ranging (LiDAR) para a geração do modelo digital de elevação 

do terreno visando realizar análises preliminares para formulação de um plano de ação 

emergencial, como os mapas de inundação, rotas de fuga e pontos de encontro. O software 

Quick Terrain Modeler (QT Modeler) mostra-se de grande utilidade na elaboração de um plano 

de ação emergencial. Como resultados são apresentadas as manchas de inundação para dois 

cenários de rupturas, em alguns bairros da zona norte do município de Juiz de Fora e uma 

análise preliminar de um plano de ação emergencial para essa região. 

 
Palavras-chave: Plano de ação emergencial. Quick Terrain Modeler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

ABSTRACT 

 

Dam safety is a well-discussed subject around the world due to the destruction power regarding 

its break. Also, dams are extremely important when it comes to human needs such as freshwater 

reservoir and hydroelectric plants. The world has endured many dam breaks throughout the 

time, some of them had severe consequences as the loss of human lives. Nowadays, dam safety 

is an issue which governments are interested, proposing new regulation and laws to protect the 

environment and avoid flood-related catastrophes. Brazil issued a national dam safety plan in 

2010. The main goal is to analyze the wave propagation of a hypothetical break of Chapéu 

d’Uvas dam over the urban area of Juiz de Fora – MG, a city located downstream, using a new 

method. Quick Terrain Modeler, a software for Light Detection and Ranging (LiDAR) data 

processing also allows the user to perform several analysis including a 3-D flood model through 

a tool called “Set Water Level”. The software Quick Terrain Modeler has proven to be a highly 

useful tool to perform analysis regarding flood analysis. 

 

Keywords:  Emergency action plan. Quick Terrain Modeler. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
As barragens são estruturas de engenharia que são de grande importância econômica para a 

sociedade como um todo, além disso, servem para a acumulação de água, regularização da 

vazão de corpos hídricos, entre outros. A segurança dessas estruturas é de primordial análise 

pois suas rupturas acarretam em graves transtornos para a população que vive nos vales a 

jusante. Barragem é definida pela Lei no 12.334, de 20 de setembro de 2010, (BRASIL, 2010) 

que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, como sendo “qualquer estrutura 

em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de 

substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as 

estruturas associadas”.  Alguns acidentes no Brasil e no mundo são retratados a seguir: 

1.1 Histórico de rupturas 
 
Alguns eventos de rupturas de grandes barragens acarretaram em perdas de vidas humanas e 

danos patrimoniais como foi o caso da barragem de St. Francis em Saint Andreas nos Estados 

Unidos da América em 1926 (Figura 1), um reservatório com capacidade de 46,9 hm3 

compreendido por um maciço de concreto gravidade arqueada com 62,5 metros de altura 

rompeu de forma abrupta, liberando o volume em cerca de apenas 70 minutos. Sem alerta à 

população, a onda de propagação atingiu o pico de 38 metros de altura e tragicamente causou a 

morte de aproximadamente 450 pessoas (JANSEN, 1983). 

  

Figura 1- Imagens de momentos antes e após a ruptura da barragem de St. Francis 

Fonte: ROGER, 2006. 
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Outro acidente de grandes proporções com barragens aconteceu na Itália em 1963 na chamada 

Barragem de Vajont (Figura 2), o que aconteceu nesse caso foi o deslizamento de massa 

proveniente de uma encosta da margem esquerda do reservatório, o volume que adentrou o 

reservatório foi 60% superior a capacidade do mesmo fazendo com que uma onda galgasse a 

crista do maciço atingindo diversos vilarejos a jusante como Longarone, Pirago e Rivalta 

levando aproximadamente 2600 pessoas a óbito. A onda de propagação galgou a crista do 

maciço com uma altura superior a 100 m e velocidade acima de 30 m/s (USBR, 1999). 

  

Figura 2- Barragem de Vajont após o galgamento 

Fonte: BALBI, 2008 apud ANNOVI, 2007. 

 
Já o caso da barragem de terra de Orós localizada no estado do Ceará também ocorreu o 

galgamento de uma onda sobre a crista da barragem que ainda estava em processo de 

construção. O galgamento foi causado por eventos meteorológicos (precipitação), cerca de 635 

mm precipitados em apenas 1 semana levou a formação de uma onda que galgou por 30 

centímetros a crista do maciço e causando grande brecha subsequente que esvaziou o 

reservatório em aproximadamente 90% de seu volume total (4.000 hm3). Diversas tentativas de 

mitigar os efeitos da iminente ruptura foram tomadas, como a elevação do aterro, a escavação 

de um canal no aterro à direita e o lançamento de peças metálicas a fim de aumentar a resistência 

à passagem da água. Cerca de 100.000 pessoas moravam no vale a jusante, com sistemas de 

alerta e evacuação o exército atuou para evitar a perda de vidas humanas. Apesar dos esforços, 

cerca de 1.000 pessoas vieram a óbito (BALBI, 2008). 



10 
 

  
 

Em 23 de março de 2003, a barragem de rejeitos de indústria de papel de Cataguases rompeu-

se (Figura 3) liberando 1 bilhão de litros de lixívia negra, popularmente chamado de "licor 

negro", composto de carbonato de sódio, hidróxidos de sódio e material orgânico, além de 

chumbo, enxofre, hipoclorito de cálcio, sulfeto de sódio, antraquinona e outros materiais 

utilizados para fabricação de papel (BALBI, 2008). 

                                                               

 

Figura 3- Imagens antes e após a ruptura da barragem de Cataguases 

Fonte: MENESCAL et al., 2005. 

 
A ruptura da barragem do distrito de Mariana - MG, Bento Rodrigues, acarretou em 19 óbitos 

(WANDERLEY et al., 2016) e em aproximadamente 34 milhões de metros cúbicos de lama de 

rejeito da mineração liberados, levando prejuízo e desordem para os municípios a jusante, até a 

foz do rio Doce no Estado do Espírito Santo (FREITAS et al., 2016). Esse acidente ficou 

conhecido como o pior desastre ambiental da história do Brasil (Figura 4).  

 
 

Figura 4- Destruição no distrito de Mariana - MG (Bento Rodrigues) após a ruptura da barragem. 

Fonte: AZEVEDO, 2015. 
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1.2 Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

No item 1 é apresentado uma introdução com fins de contextualização, justificativa e 

embasamento do estudo. Já o item 2 delimita o objetivo do trabalho, tendo como propósito a 

avaliação da utilização do software Quick Terrain Modeler na análise das manchas de 

inundação da possível ruptura da barragem de Chapéu d’Uvas na cidade de Juiz de Fora, 

seguem os objetivos geral e específicos. 

No item 3, todo o embasamento teórico da monografia será apresentado dividindo-se em 

legislação aplicada no âmbito nacional. Um panorama dos planos de ação emergencial no Brasil 

é apresentado a seguir. Na sequência, os estudo realizados de rupturas e de elaboração de Planos 

de Ação Emergenciais (PAEs) são dispostos. 

No item 4, na subseção caracterização da área de estudo, as características do barramento, da 

localização e da área a jusante do maciço são encontradas, além da metodologia utilizada na 

subseção conseguinte. 

Os resultados e suas discussões estão apresentados no item 5 dividindo-se em: Modelo Digital 

do Terreno, as análises comparativas de inundação entre o resultado utilizado como base e o 

resultado gerado pelo software Quick Terrain Modeler. 

Por fim, no sexto item está a conclusão do estudo em questão e as recomendações para futuros 

trabalhos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 
 
Avaliar a viabilidade de utilização do software Quick Terrain Modeler como ferramenta para 

visualização e análise dos impactos do alagamento provocado pela propagação da onda de cheia 

gerada pela possível ruptura de Chapéu d’Uvas. 

2.2 Objetivos específicos  
 
Sugerir ações não-estruturais a fim de mitigar os efeitos da ruptura: Sugestão de rotas de fuga 

e pontos de encontro. 

Sugerir pontos que possam auxiliar na elaboração de um futuro Plano de Ação Emergencial 

(PAE) da barragem de Chapéu d’Uvas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Legislação Aplicada 
 
A Lei no 12.334, de 20 de setembro de 2010, (BRASIL, 2010) estabeleceu a Política Nacional 

de Segurança de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens (SNISB), a qual pode ser aplicada para barragens que contém pelo menos uma 

das seguintes características (Figura 4): 

• Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 

15 m;  

• Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³; 

• Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis; 

• Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, 

ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 6º 

 

 

Figura 5- Condições de aplicação da Política Nacional de Segurança de Barragens 

Fonte: NEVES, 2018. 

 

Ainda de acordo com a PNSB, seus respectivos instrumentos são: 
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• O sistema de classificação de barragens por categoria de risco (CRI) e por dano 

potencial associado;  

• O Plano de Segurança de Barragem;  

• O Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB);  

• O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima);  

• O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

• O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 

de Recursos Ambientais;  

• O Relatório de Segurança de Barragens.  

A Resolução No 143, 10 de julho de 2012 (BRASIL, 2012) estabelece critérios gerais de 

classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do 

reservatório, em atendimento ao art. 7º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Para a 

classificação quanto à categoria de risco das barragens de acumulação de água, leva-se em 

consideração três itens e diversos subitens: 1) Características técnicas (altura do barramento, 

comprimento do coroamento da barragem, tipo de barragem quanto ao material de fundação, 

tipo de fundação da barragem, idade da barragem e tempo de recorrência da vazão de projeto 

do vertedouro) (Quadro 1). 

2) Estado de conservação da barragem (confiabilidade das estruturas extravasoras, 

confiabilidade das estruturas de adução, eclusa, percolação, deformações e recalques e 

deterioração dos taludes) (Quadro 2). 

3) Plano de segurança da barragem (existência de documentação de projeto da barragem, 

estrutura organizacional e qualificação dos profissionais da equipe técnica de segurança da 

barragem, procedimentos de inspeções de segurança e de monitoramento, regra operacional dos 

dispositivos de descarga da barragem e relatórios de inspeção e segurança com análise e 

interpretação) (Quadro 3).
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Quadro 1- Características técnicas levadas em consideração e seus respectivos pesos 

 
Fonte: CNRH, 2012
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Quadro 2- Parâmetros observados do estado de conservação da barragem e seus pesos atribuídos 

 
Fonte: CNRH, 2012 
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Quadro 3- Parâmetros observados em relação ao plano de segurança da barragem e seus respectivos pesos 

 
Fonte: CNRH, 2012
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Quanto ao CRI, as barragens podem ser classificadas em: Alto, Médio e Baixo. Para uma 

barragem ser caracterizada com o CRI baixo, o somatório do enquadramento da barragem entre 

todas as colunas das três tabelas tem que ser menor ou igual a 35; se for entre 35 e 60, o CRI é 

médio e se o somatório for maior ou igual a 60 ou se qualquer a pontuação for maior ou igual 

a 8 em qualquer coluna do Quadro 2 correspondente ao estado de conservação, a barragem é 

classificada com CRI alto, e ainda se for classificada como alto pela segunda opção, o 

empreendedor é responsável por tomar providencias imediatas. 

Para a caracterização quanto ao Dano Potencial Associado, os critérios dispostos na Resolução 

143/2012 são: a) Existência de população a jusante com potencial de perdas de vidas humanas; 

b) existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos ou comunitários; c) existência 

de infraestrutura ou serviços; d) existência de equipamentos de serviços públicos essenciais; e) 

existência de áreas protegidas definidas em legislação; f) natureza dos rejeitos ou resíduos 

armazenados (Quadro 4). 

Quanto ao DPA, as barragens também são divididas em três classes de danos (baixo, médio e 

alto), para ser classificada com um DPA alto a barragem precisa somar um número maior ou 

igual a 16 no enquadramento entre colunas do Quadro 4, se somar entre 10 e 16 é classificada 

como DPA médio e menor ou igual a 10 é classificada com DPA baixo
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Quadro 4- Parâmetros analisados para o cálculo do DPA 

 
Fonte: CNRH, 2012.
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3.2 Relatório de Segurança de barragens (RSB) 
 
Respeitando o instrumento da Lei no 12.334/2010 que define a elaboração de um relatório de 

segurança de barragens, que contém informações das barragens localizadas em território 

brasileiro, esse relatório é confeccionado e atualizado anualmente. A competência de 

compilação das informações fornecidas pelas 32 entidades fiscalizadoras atuantes é da Agência 

Nacional de Águas (ANA). No relatório de Segurança de barragens de 2017 (ANA, 2018), 

foram reportadas pelos agentes fiscalizadores 24.092 barragens, sendo que 13.997, 

representando 58%, tem alguma autorização, ou seja, reguladas por algum órgão (estadual ou 

federal), um aumento de 3% em relação ao relatório do ano anterior. Do total de barragens 

cadastradas, o maior uso prioritário, representando 41% é irrigação (Figura 6).  

 

 

Figura 6- Total de Barragens cadastradas no Brasil e seus principais usos 

Fonte: ANA, 2018. 

 

Ainda de acordo com ANA (2018), as barragens classificadas em relação ao dano potencial 

associado contabilizaram 5.459 (23%) enquanto as classificadas pela categoria de risco 

contabilizaram 3.543 (15%) barragens, dentre essas, 2.985 (55%) foram classificadas com DPA 

alto, sendo assim automaticamente inseridas na PNSB.  As barragens classificadas tanto com 

DPA alto tanto com o CRI alto somaram 723. Ainda com o baixo número de barragens 



21 
 

  
 

classificadas quanto ao DPA, houve um crescimento em relação aos anos anteriores, enquanto 

as barragens classificadas com CRI houve um pequeno decréscimo (Figura 7).  

Dentre todas as barragens apenas 4.510 possuem condições mínimas de informação para serem 

incluídas na PNSB, sendo que apenas 27% delas possuem Plano de segurança de barragem, 

instrumento observado na Lei no 12.334/2010.  Dentre as barragens classificadas com o DPA 

alto (2.985), 765 (25%) já possuem planos de ação emergencial.  

 
Figura 7- Evolução do número de barragens classificadas tanto por CRI quanto por DPA 

Fonte: ANA, 2018. 

 

3.3 Ruptura de barragens 
 

3.3.1 Estudos de ruptura de barragens (“dam break”)  
 
De acordo com CESTARI JUNIOR. et al. (2013) que avaliaram e simularam o estudo de ruptura 

(“dam break”) barragem de Três Irmãos (UHE Três Irmãos) localizado no rio Tietê e a 

consequente onda de propagação. Para tal, utilizaram o modelo numérico HEC-RAS 4.1.0. que 

é um software gratuitamente disponibilizado pelo Centro Hidrológico de Engenharia - HEC dos 

Estados Unidos da América, amplamente utilizado e otimizado desde 1960. Como resultado 

obteve-se as vazões máximas de pico, os hidrogramas e o mapa de inundação (Figura 8) que é 

parte necessária na elaboração do PAE (Brasil, 2010), além de sinalizar sistemas de alarmes e 

localizar estruturas importantes para sociedade em caso de desastres, como a prefeitura e a 

delegacia. 
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Figura 8- Representação da inundação do município de Itapura (SP) 

Fonte: CESTARI JUNIOR et al, 2013 

 

De acordo com LIMA (2015) estudou o desenvolvimento de plano de ação emergencial para 

barragens ou diques na zona carbonífera do estado de Santa Catarina que sejam caracterizados 

por dano potencial associado alto. Objetivou-se em criar um fluxograma de notificação em casa 

dos alertas de emergências condizentes e casos de ruptura iminente. Identificou-se também 

dispositivos e técnicas que podem ser utilizadas nesses casos extremos como por exemplo 

sirenes e avisos à população através de telefone celulares ou outros artifícios. Por fim, medidas 

não-estruturais e estruturais foram recomendadas a fim de evitar a ruptura de cinco barragens 

localizadas na região do estudo. 

Em sua dissertação, BALBI (2008), avaliou metodologias para a elaboração de planos de ações 

emergenciais para inundações induzidas por barragem, focando no hipotético caso de ruptura 

da barragem de Peti, localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, no rio Santa 

Bárbara, bacia do rio Piracicaba, em Minas Gerais. O autor comparou metodologias diferentes 

de vários países e por fim decidiu dividir o plano de ação emergencial da barragem de Peti em 

cinco etapas: detecção da situação de emergência, tomada de decisões, notificação, alerta/aviso 

e evacuação. Compete ao empreendedor as três etapas iniciais e aos organismos de defesa civil 

e autoridades locais do município as duas finais. Com essa divergência de responsabilidade foi 

proposto a divisão do plano de ação emergencial em duas partes: A primeira, sendo chamada 

de Plano de emergência da barragem e a segunda, Plano de Emergência Externo. A análise de 
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inundação foi realizada utilizando a ferramenta de um Sistemas de Informações Geográficas 

ARCVIEW, precursor do ARCMAP. 

Um outro estudo de ruptura foi realizado por SILVA (2017) por meio de um trabalho de 

conclusão de curso que visou a simulação da ruptura através do uso do software HEC-RAS e a 

formulação de uma base de dados para a análise de propagação de onda resultante do hipotético 

rompimento da barragem de Chapéu d'Uvas, localizada no rio Paraibuna na cidade de Ewbank 

da Câmara, a montante da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A ausência de dados precisos 

como seções topobatimétricas e a falta de alguns ajustes do software HEC-RAS geraram 

inconsistência nos resultados.  

3.3.2 Estudo de ruptura de Barragens (ANA, 2012) 
 

As simulações de ruptura de barragens foram retiradas de um estudo encomendado pela 

Agência Nacional de Águas "R06 - ESTUDOS DE RUPTURA DE BARRAGENS - 

Elaboração de Estudos para Concepção de um Sistema de Previsão de Eventos Críticos na Bacia 

do Rio Paraíba do Sul e de um Sistema de Intervenções Estruturais para Mitigação dos Efeitos 

de Cheias nas Bacias dos Rios Muriaé e Pomba e Investigações de Campo Correlatas" (ANA, 

2012), esse estudo objetivou analisar a ruptura das principais barragens (Quadro 5) presentes 

na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e suas consequências na cidades a jusante das 

barragens e também a análise das possíveis rupturas em cascata. Dois cenários hipotéticos 

foram avaliados, o primeiro de falha estrutural (piping) ou também conhecida como "ruptura 

seca" onde o líquido armazenado tende a tomar um caminho preferencial causando uma espécie 

de tubo no maciço que com o tempo aumenta com a intensidade maior da percolação, levando 

a ruptura da barragem (MASCARENHAS, 1990; LADEIRA, 2007) e o segundo, galgamento 

ou "overtopping". COLLISCHONN (1997) constata que a brecha começa no ponto mais crítico 

na crista da barragem, tido como o ponto mais fraco e com o tempo, aumenta devido a erosão 

com velocidade característica de cada tipo de material que compõe a barragem, também afirma 

que o "overtopping" tem causa em três fatores, o primeiro é devido a falha(s) na operação do 

reservatório no período de cheia, o segundo, a incapacidade do vertedouro e outros sistemas de 

segurança se existirem, verterem a vazão proporcionada por um evento extraordinário de cheia, 

e por fim, a origem de uma grande onda devido a movimentação de quantidade de massa 

suficiente (deslizamento de terra) ou causada por eventos sísmicos que acaba galgando a crista 

da barragem. 
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Quadro 5- Reservatórios estudados, uso principal e seus responsáveis legais 

 
Fonte: ANA, 2012. 

Os hidrogramas de ruptura foram gerados com o auxílio da ferramenta “dam break” do software 

HEC-RAS. O parâmetro mais importante a ser considerado nos cenários de rupturas para a 

geração dos hidrogramas é o tempo de formação da brecha e o segundo mais importante é a 

largura da brecha. Quanto maior for o tempo de formação resultante, mais laminado será o 

hidrograma e consequentemente quanto menor for o tempo de ruptura maiores valores de vazão 

são apresentados (Figuras 9 e 10).  

 

Figura 9- Exemplo da influência de diferentes larguras de brecha em um hidrograma de ruptura de 
Chapéu d’Uvas por piping 

Fonte: ANA, 2012 
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Figura 10- Exemplo da influência de diferentes larguras de brecha em um hidrograma de ruptura de 
Chapéu d’Uvas por overtopping 

Fonte: ANA, 2012. 

 

A simulação foi realizada prezando o cenário mais conservador, ou seja, com o menor tempo 

de formação de brecha e a maior largura de brecha. Como resultado do estudo, os Quadros-

resultados e os hidrogramas para o possível rompimento por “piping” (Quadro 6 e Figura 11) e 

por “overtopping” (Quadro 7 e Figura 12). 

Quadro 6- Resultado da simulação de ruptura de Chapéu d'Uvas por piping 

 

Fonte: ANA, 2012 (modificado) 
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Figura 11- Hidrograma de ruptura de Chapéu d'Uvas por piping 

Fonte: ANA, 2012 

Os Quadros expressam o nível de água representado pela cota máxima de inundação provocada 

pela respectiva vazão máxima. A estaca que é apresentada em quilômetro representa a distância 

daquele determinado ponto da confluência dos rios Paraibuna e Paraíba do Sul, ponto final da 

simulação, o que indica que a barragem está aproximadamente 139 quilômetros de distância da 

confluência citada. 

A distinção em dois cenários (falha estrutural e galgamento) mostrou-se relevante pois a vazão 

máxima observada no galgamento foi 45% maior que a vazão observada na ruptura por falha 

estrutural, o que gerou, consequentemente, um aumento nos níveis de água a jusante da 

barragem. 

Quadro 7- Resultado da simulação de ruptura de Chapéu d'Uvas por overtopping 

 

Fonte: ANA, 2012 (modificado) 
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Figura 12- Hidrograma de ruptura de Chapéu d'Uvas por overtopping 

Fonte: ANA, 2012 

3.4 Base de Dados 
 

3.4.1 Tecnologia LiDAR 
 

LiDAR é um acrônimo em inglês para Light Detection and Ranging e também é conhecido 

como LADAR (LASER Detection and Ranging) ou Altimetria a Laser, é uma tecnologia de 

sensoriamento remoto que emite feixes laser em direção ao objeto, sendo possível obter 

características como distância e forma dependendo respectivamente, do tempo e da intensidade 

de retorno desses pulsos (NOAA, 2012). O início dessa tecnologia de sensoriamento remoto 

remete antes mesmo ao surgimento de lasers visto que na década de 1930 já se tentava medir a 

densidade e o perfilamento da atmosfera a partir do espalhamento dos feixes de lanternas 

potentes (WANDINGER, 2005). Com o passar do tempo e com o laser já como alternativa, foi-

se aprimorando a medição de distâncias, nos anos 60, a primeira aeronave portando perfilador 

laser foi testada em Maiman nos Estados Unidos, a característica principal dos perfiladores a 

laser é que eles são capazes de obter informações em apenas uma linha da trajetória, obtendo 

assim um perfil altimétrico dessa linha. Na década seguinte começava-se a ser utilizado com 

finalidade hidrográficas como batimetria dos corpos hídricos. Em 1980, com a tecnologia 

Global Positioning System (GPS) disponível, foi possível medir distâncias ainda mais precisas 

(FLOOD, 2001). Um grande salto ocorreu na década de 90, com o advento do Inertial 

Measurement System (IMS) junto com o GPS o que proporcionou mais precisão ainda nas 

medidas, já que agora era possível também detectar os movimentos da aeronave conhecidos em 
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inglês como Roll, Pitch and Yaw e traduzido para o português como rolamento, arfagem e 

deriva (JENSEN, 2002) . 

Simplificadamente, o sistema LiDAR consiste no uso de pulsos LASER para determinar a 

distância do instrumento para superfícies e pontos de interesse. Para o mapeamento do terreno, 

uma aeronave LiDAR contém (Figura 13): o Sensor, um sistema de navegação inercial que 

junto com um sistema GPS conseguem fornecer o posicionamento preciso em três dimensões 

da aeronave, logo, proporcionando a leitura do alvo e da distância com alta resolução (LIU et 

al, 2005). 

  

Figura 13- Sistema representativo simplificado do funcionamento do sistema LiDAR 
aerotransportado com varredura em “z” 

Fonte: GROSS, 2003. 

A precisão do modelo digital de elevação passa a ser imprescindível para um estudo de 

qualidade, visto que vários softwares que usam como parâmetro os modelos digitais de elevação 

dependem muito da qualidade do modelo para fazer predições de diversos fenômenos ou 

projeções que podem atender a população no futuro. Sabendo isso, a obtenção dos modelos 

digitais de elevação por LiDAR nos garante essa qualidade, onde a acurácia chega a ser de 

centímetros (ARUNDEL et al., 2011). Essa acurácia é relacionada com diversos fatores 

inerentes ao levantamento topográfico a laser, como densidade de pulsos, densidade de pontos, 

altura do voo, largura da faixa de varredura, entre outros (MITCHEL et al., 2012). 

Modelo digital de elevação seria um termo genérico para definir a representação digital do 

terreno em questão, quando o modelo leva em consideração as construções, edificações e 
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vegetação, esse modelo é chamado de Modelo Digital de Superfície do Terreno (MDS) e 

quando o modelo exclui as feições supracitadas é conhecido como Modelo Digital do Terreno 

(MDT) ou “Bare Earth”. O MDT é utilizado para diversos tipos de análises inclusive para 

geração de curvas de nível. (JENSEN, 2002) 

3.4.2 Quick Terrain Modeler 
 
O Software Quick Terrain Modeler (QT Modeler) (Figura 14) desenvolvido pela Applied 

Imagery inc. é utilizado para o pós-processamento dos dados de LiDAR e refinamento dos 

produtos. Tem como propósito a visualização de dados geoespaciais em 3 dimensões e facilitar 

manipulação de modelos, fazendo com que tenha vantagem comparado com softwares de 

sistemas de informações geográficas (SIG), como por exemplo, QuantumGIS (QGIS) e 

ArcGIS. 

 
Figura 14- Capa do manual da oitava versão do Software Quick Terrain Modeler 

Fonte: APPLIED IMAGERY, 2014. 

O Quick Terrain Modeler contém diversas ferramentas para análises com o modelo de 

superfície, como inundação, declividade, histograma de alturas, detecção de mudanças entre 

modelos e muitas outras opções (FERNANDEZ et al. 2007). 
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3.4.3 Levantamento Aerofotogramétrico e Perfilamento a laser 
 
No ano de 2007, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) através da Secretaria de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) contratou uma empresa (Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A) para 

a realização de um levantamento aerofotogramétrico e também de um perfilamento a LASER. 

O levantamento aerofotogramétrico cobriu tanto a área urbana quanto a área rural da cidade, 

mas com características diferentes (Quadro 8). Enquanto a área urbana representou 1150 km2 a 

área rural representou 300 km2. 

Quadro 8- Informações sobre o levantamento aerofotogramétrico realizado no município de Juiz de 
Fora em 2007  

Parâmetros (área Urbana) Parâmetros (área Rural) 

• Altura do voo: 1.929,20 m 
• GSD(Ground Sample Distance) máximo: 20cm 

• Largura da faixa: 2.400,00 m 
• Recobrimento lateral: 960,00 m (40%); 

• Distância entre eixos: 1.440,00 m; 
• Superposição lateral: 40%; 

• Direção do voo: n / s 
• Número de faixas: 20 

• Faixas espectrais: r, g, b, pan e infravermelho. 

• Altura do voo: 4.823,00 m  
•GSD(Ground Sample Distance) máximo: 50cm  

• Largura da Faixa: 6.000,00 m  
• Recobrimento lateral: 2.400,00 m (40%);  

• Distancia entre eixos: 3.537,20 m;  
• Superposição lateral: 40%;  

• Superposição longitudinal: 100%;  
• Direção do voo: W / E  
• Numero de faixas: 15 

• Faixas espectrais: R, G, B, PAN e 
Infravermelho. 

 
Fonte: JUIZ DE FORA, 2007. 

Como resultado, esse levantamento apresentou ortofotos de alta resolução, sendo que na área 

urbana a qualidade foi ainda maior, visto que os parâmetros foram mais restritivos, como uma 

menor altura de voo e largura de faixa, ocasionando num GSD (Ground Sample Distance) 

menor. GSD é basicamente em tradução livre, a distância de amostra do solo, ou seja, é a 

representação do pixel (menor unidade da imagem), em unidades de distância que representam 

o terreno. Por fim, de forma simplificada, a imagem com melhor resolução (mais 

detalhamento), é a que tem o menor GSD. 

O perfilamento a LASER foi realizado apenas para a área urbana, com os parâmetros descritos 

no Quadro 9. A densidade de pontos média (2/m2) utilizada permite a obtenção de modelos de 

elevação satisfatórios para análises topográficas (MITCHEL et al., 2012). 
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Quadro 9- Informações sobre o perfilamento a LASER realizado no município de Juiz de Fora em 
2007 

Parâmetros (perfilamento a laser) 

• Ângulo de abertura (fov): 25 º 
• Altura de voo aproximada: 1.200 metros; 

• Largura da faixa: 530 metros; 
• Distância entre faixas: 330 metros; 

• Superposição lateral (entre faixas): 40 %; 
• Número de faixas: 67, 
• Direção do voo: nw/se; 

• Densidade de pontos (média): 2/m² 
 

Fonte: JUIZ DE FORA, 2007 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da área de estudo 
 

O reservatório de Chapéu d’Uvas está localizado entre dois municípios da zona da mata do 

Estado de Minas Gerais que são: Santos Dumont e Ewbank da Câmara (Figura 15), sendo que 

o maciço está localizado na última. A jusante existe um bairro homônimo a barragem que 

pertence a área rural de Juiz de Fora. Está localizada a 50 quilômetros da nascente do rio 

Paraibuna e foi construída com o uso principal de regularização de vazão (CESAMA, 2018). 

 

 
Figura 15- Representação da posição da represa de Chapéu d'Uvas 

Fonte: Autoria própria 

Algumas das principais características da barragem estão descritas no Quadro 10 e a curva cota-

volume da represa é apresentada na Figura 16. 

Quadro 10- Características da represa de Chapéu d'Uvas 

 
Fonte: SILVA, 2017 
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Figura 16- Curva Cota-Volume da represa de Chapéu d'Uvas 

Fonte: SILVA, 2017. 

4.2 Metodologia 
 

A fim de analisar a propagação da onda proveniente da ruptura de Chapéu d’Uvas na cidade de 

Juiz de Fora foram realizadas as etapas demonstradas na Figura 17. 

 

 
 

Figura 17- Fluxograma do procedimento realizado para analisar a propagação da onda de ruptura de 
Chapéu d’Uvas 

Fonte: Autoria própria 
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A obtenção da base de dados do perfilamento a laser contratado pela Prefeitura de Juiz de Fora 

foi a primeira etapa cumprida. Essa base de dados foi fornecida em formato ASCII XYZ para 

gerar os modelos de elevação. Em seguida, filtrar as informações pertinentes para o caso de 

ruptura de Chapéu d’Uvas obtidas no estudo da ANA (2012), visto que o estudo discorre sobre 

eventos críticos na bacia do rio Paraíba do Sul. 

Para gerar o modelo de elevação da cidade de Juiz de Fora, utilizou-se o software Quick Terrain 

Modeler, que através de triangulações transformam os pontos de retorno de LiDAR em uma 

superfície que se aproxima da realidade, para a realização de análises topográficas. 

Com o modelo gerado, demarcou-se as estacas no QT Modeler com a função “Markers” (a 

função determina um ponto no MDT analisado em questão) , que representam a distância da 

barragem até o ponto de estudo em questão, essas estacas foram importantes para a identificação 

da localização e da correlação entre os níveis máximos de água que foram gerados pela 

modelagem de ruptura (ANA, 2012). Entre as estacas que foram identificadas e continham a 

cota máxima de inundação, uma média aritmética foi calculada (Quadro 11) para uma melhor 

simulação de onda e possível diminuição de erros. Esse procedimento se torna necessário visto 

que a função presente no QT Modeler (“Set Water Level”) não permite a inserção de diversas 

cotas de inundação ao mesmo tempo, no mesmo modelo (APPLIED IMAGERY, 2014).  

Quadro 11- Estacas presentes e suas médias utilizadas na avaliação de inundação 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ANA, 2012 (modificado). 

Para comparar a propagação da onda gerada pelo software HEC-RAS no Estudo de Ruptura de 

barragens (ANA, 2012), os vetores que representam as ondas de ruptura por piping e por 

overtopping foram carregados no software QT Modeler, ao mesmo tempo em que a função Set 

Water Level foi ativada para a série de estacas, e assim comparou-se os níveis de água em seis 

das sete estacas (pois a estaca Benfica, Juiz de Fora (cidade) montante não faz parte da área de 

Trecho Estaca (m) 
Estaca 
média 

(m) 
Benfica, Juiz de Fora (cidade) 

montante 
131.196 122.759 

Benfica, Juiz de Fora (cidade) 
jusante 

114.321 111.019 

Juiz de Fora (cidade) montante 107.717 102.665 
Juiz de Fora (cidade) jusante 97.612 - 
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estudo, mas foi utilizada para a obtenção da média entre essa estaca e a próxima) e ainda três 

quilômetros a montante e a jusante, criando um plano inundado com seis quilômetros de 

extensão. A necessidade dessa metodologia se fez evidente, pois quanto maior o número de 

planos interpolados entre estacas mais representativo da realidade de propagação de uma onda 

seria. 

Para a proposição de rotas de fugas algumas ferramentas do QT Modeler foram necessárias: 

“Texture”, “Measure”, “Profile Analysis” e “Synchronize with Google Earth” (Applied 

Imagery, 2014). A primeira ferramenta utilizada (“Texture”) é responsável por sobrepor o 

modelo com as ortofotos geradas pelo levantamento aerofotogramétrico, o que facilita para 

observar ruas, casas e outros pontos de interesse. As rotas de fuga foram feitas com a ferramenta 

“measure” pois gerou-se um vetor com distância conhecida em três dimensões. Foi utilizado o 

pior cenário de inundação mapeado, considerando as estacas e suas médias e as inundações 

provenientes do estudo de rupturas (ANA, 2012). Essas rotas partiram de pontos centrais com 

uma alta densidade populacional, iniciaram em locais conhecidos, Ponte do Manoel Honório e 

Praça da Estação. A primeira é localizada no bairro homônimo na avenida Rio Branco, principal 

avenida da cidade de Juiz de Fora, e a segunda, se encontra na rua Halfeld localizada na região 

central da cidade, e terminaram em pontos de encontros sugeridos em caso de emergência, uma 

igreja e uma escola, respectivamente. Com os respectivos vetores criados anteriormente, 

utilizou-se a função “Profile Analysis” para a análise do perfil altimétrico do trajeto em questão. 

Por fim, a ferramenta “Synchronize with Google Earth” foi utilizada para compartilhar a tela 

do QT Modeler em tempo real com o software Google Earth, permitindo uma navegação mais 

atualizada para identificação de pontos de interesse que poderiam servir como ponto de 

encontro. Por fim, determinou-se os pontos de encontro com a função “markers”. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Modelo Digital do Terreno 
 
Acerca dos resultados, o Modelo Digital do Terreno (Figura 18) é o primeiro produto obtido, 

com a inserção dos resultados do perfilamento a LASER, as alturas mínima e máxima foram 

660 metros e 899 metros, respectivamente, variando das cores mais frias para as menores 

altitudes e as cores mais quentes para as maiores. 

 
Figura 18- Modelo Digital do Terreno do município de Juiz de Fora 

Fonte: Autoria Própria 

5.2 Análise da propagação da onda 
 

Os Quadros 12 e 13 apresentam os níveis máximos de água em caso de ruptura da barragem de 

Chapéu d’Uvas (ANA, 2012) por piping e overtopping, e também as médias entre duas estacas 

consecutivas para a simulação de propagação da onda em razão dos 2 cenários de ruptura. 

Quadro 12- Níveis de água em face a ruptura por piping para cada estaca 

Fonte : ANA, 2012. (modificado) 

Trecho 
Nível de 
água (m)  

Nível de 
água médio 

(m)  

Nível de 
água 

mínimo (m)  
Estaca (m) 

Estaca 
média 

(m) 
Benfica, Juiz de Fora (cidade) 

montante 
714,19 702,41 690,63 131196 122759 

Benfica, Juiz de Fora (cidade) 
jusante 

690,63 688,29 685,94 114321 111019 

Juiz de Fora (cidade) montante 685,94 684,32 682,69 107717 102665 
Juiz de Fora (cidade) jusante 682,69 - - 97612 - 
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Quadro 13- Níveis de água em face a ruptura por overtopping para cada estaca 

Trecho 
Nível de 
água (m)  

Nível de 
água médio 

(m)  

Nível de 
água 

mínimo (m)  
Estaca (m) 

Estaca 
média 

(m) 
Benfica, Juiz de Fora (cidade) 

montante 
718,59 706,56 694,52 131196 122759 

Benfica, Juiz de Fora (cidade) 
jusante 

694,52 692,03 689,53 114321 111019 

Juiz de Fora (cidade) montante 689,53 688,15 686,77 107717 102665 
Juiz de Fora (cidade) jusante 686,77 - - 97612 - 

Fonte : ANA, 2012. (modificado) 

As primeiras comparações partem do princípio de que as linhas vermelhas são as cotas de 

inundação proveniente dos estudos de ruptura de barragens (ANA, 2012), onde a linha vermelha 

superior é devido ao cenário de ruptura por galgamento,  que gera vazões superiores em relação 

ao outro cenário que é responsável pela linha inferior que é devido a ruptura por erosão interna. 

As Figuras 19 e 20 contemplam os seis mil metros do modelo entre as estacas 125.759 metros, 

122759 metros e 119759 metros e suas respectivas curvas de inundação sendo que a mancha 

azul é a representação da água pelo modelo. Para fins de comparação era esperado que a mancha 

de inundação gerada pelo QT Modeler inferior a cada respectivo cenário de ruptura nos 3.000 

metros que antecedem a estaca central e o contrário, maior nos 3.000 metros que sucedem a 

estaca central, mas esse padrão não foi observado de forma efetiva. No geral, a mancha de 

inundação gerada pelo software seguiu o padrão das curvas respectivas para piping e 

overtopping. A primeira cena (Figuras 18 e 19) cuja estaca central se encontra no quilômetro 

122, está localizada na região norte do município de Juiz de Fora entre os bairros Barreira do 

Triunfo e Ponte Preta, as manchas estão condizentes com o as linhas de propagação das ondas 

de rupturas. 

 

Figura 19- Mancha de inundação entre as estacas 125.000m e 119.000m, do lado esquerdo a mancha 
resultante do cenário de galgamento e do lado direito o cenário de ruptura por piping 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 20- Imagem do Google Earth representando as posições das estacas 125.000m,122.000m e 

119.000m 
Fonte: GOOGLE, 2018. 

A segunda cena estudada compreende as estacas 117.000m (bairro Benfica) e 111.000m 

(Barbosa Lage) (Figuras 21 e 22), é possível observar que em algumas áreas a mancha de 

inundação gerada pelo software inundou cotas superiores que as linhas do modelo do estudo de 

rupturas e em algumas localidades foram menores. 

 

 
Figura 21- Manchas de inundação entre as estacas 117.000m e 111.000m, do lado esquerdo a mancha 

resultante do cenário de galgamento e do lado direito o cenário de ruptura por piping 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 22- Imagem do Google Earth representando as posições das estacas 117.000m,114.000m e 

111.000m 

Fonte: GOOGLE, 2018. 

As estacas 114.000m e 108.000m estão situadas nos bairros Nova Era I e bairro industrial, 

respectivamente (Figuras 23 e 24). É possível perceber que a mancha de inundação, com 

exceção de umas partes, condizem com o estudo de rupturas. 

 
Figura 23- Manchas de inundação entre as estacas 114.000m e 108.000m, do lado esquerdo a mancha 

resultante do cenário de galgamento 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 24- Imagem do Google Earth representando as posições das estacas 114.000m,111.000m e 

108.000m 

Fonte: GOOGLE, 2018. 

As manchas de inundação responderam ao mesmo comportamento das linhas de ruptura por 

galgamento e por erosão interna, com pequenas exceções (Figura 25). A estaca 110.000m se 

encontra no bairro Barbosa Lage e a estaca 104.000m se encontra no bairro Mariano Procópio 

(Figura 26). 

 

Figura 25- Manchas de inundação entre as estacas 110.000m e 104.000m, do lado esquerdo a mancha 
resultante do cenário de galgamento e do lado direito o cenário de ruptura por piping 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 26- Imagem do Google Earth representando as posições das estacas 110.000m,107.000m e 

104.000m 

Fonte: GOOGLE, 2018. 

A estaca média, representada por setas amarelas na Figura 27 (102.000m) se encontra na região 

central do município de Juiz de Fora (bairro centro) (Figura 28). É visível que a mancha não se 

adequou para essa região visto que a diferença entre o gerado no software e o estudo de rupturas 

(ANA, 2012) se mostrou significativa. 

 
Figura 27- Manchas de inundação entre as estacas 105.000m e 99.000m, do lado esquerdo a mancha 

resultante do cenário de galgamento e do lado direito o cenário de ruptura por piping 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 28- Imagem do Google Earth representando as posições das estacas 105.000m, 102.000m e 

99.000m 

Fonte: GOOGLE, 2018. 

A estaca 97.000m representada pela seta amarela na Figura 29 se encontra no bairro Vila Ideal, 

enquanto a estaca 94.000m se encontra ainda na região urbana da cidade de Juiz de Fora (Figura 

30), no bairro Graminha. As machas nessa cena, foram condizentes visualmente com as linhas 

de propagação das ondas de ruptura. 

 
Figura 29- Manchas de inundação entre as estacas 100.000m e 94.000m, do lado esquerdo a mancha 

resultante do cenário de galgamento e do lado direito o cenário de ruptura por piping 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 30- Imagem do Google Earth representando as posições das estacas 100.000m, 97.000m e 

94.000m 

Fonte: GOOGLE, 2018. 

 

5.3 Rotas de fuga e Pontos de encontro 

 
A primeira rota de fuga traçada a partir da Praça da Estação, na região central da cidade nas 

proximidades da estaca 101.000m, em direção ao Colégio Granbery (localizado no bairro 

homônimo). As dependências da escola se encontram fora das manchas de inundação analisadas 

(Figura 31). O caminho completo traçado tem na totalidade 1.097,874 m de distância e uma 

diferença altimétrica máxima de 20 metros (Figura 32). 
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Figura 31- Mancha de inundação e a representação da rota de fuga que começa na Praça da Estação e 

termina no Ponto de Encontro no Colégio Granbery 

Fonte: Autoria Própria 

 

  

Figura 32- Perfil da Rota de fuga localizada na Praça da Estação até o colégio Granbery 

Fonte: Autoria Própria 

A segunda rota de fuga analisada se encontra na maior avenida da cidade de Juiz de Fora, a 

avenida Rio Branco, no bairro Mariano Procópio, partindo da Ponte do Manoel Honório, e 

finalizando em uma igreja na região conhecida como Garganta do Dilermando. A avenida Rio 

Branco também se caracteriza por ser uma via larga que comporta grande fluxo de veículos. O 

trajeto de 1.209,979 metros (Figura 33) é feito em linha reta.  
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Figura 33- Mancha de inundação e a representação da rota de fuga que começa na Ponte do Manoel 

Honório e termina no Ponto de Encontro 

Fonte: Autoria Própria 

 
O perfil desse trajeto (Figura 34) se assemelha a uma parábola, tendo assim, uma altitude 

mínima de 674m e uma altitude máxima de aproximadamente 732 metros, terminando na cota 

707 metros. Esse perfil demonstra uma declividade elevada, fazendo com que seja de difícil 

acesso, sendo aconselhado principalmente a disponibilidade de transporte coletivo motorizado 

em caso de indícios de possível ruptura. 

O QT Modeler fornece um grande detalhamento do trajeto, sendo que, para filtrar as melhores 

rotas de fuga se mostra de grande validade, assim como para achar rotas de forma simplificada 

e intuitiva, a integração do software Google Earth com o QT Modeler permite a visualização 

dessas feições vetorizadas em cenas mais atuais, podendo atualizar os pontos de encontro de 

período em período. 
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Figura 34- Perfil da Rota de fuga localizada na Avenida Rio Branco 

Fonte: Autoria Própria 
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6 CONCLUSÃO 
 
O histórico de rupturas de barragens proporciona grande preocupação para os tomadores de 

decisão tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. O mundo já observou diversos casos 

de rompimentos de barragens e suas consequências. Os planos de segurança de barragens são 

instrumentos do PNSB, que consistem em uma série de informações a respeito da represa, da 

área a jusante, procedimentos de segurança exigidos e um plano de ação emergencial quando 

necessário. Para a elaboração do PAE, é necessária uma análise criteriosa da mancha de 

inundação em caso de ruptura da barragem para o estabelecimento de procedimentos de 

segurança. 

O software Quick Terrain Modeler e a base de dados da cidade de Juiz de Fora proporcionou a 

geração de um modelo digital de elevação de alta precisão. As análises de inundação 

proveniente da onda ruptura apesar de satisfatórias, provaram ser de grande utilidade no 

planejamento de segurança da área urbana de Juiz de Fora, região a jusante do barramento. O 

QT Modeler provou-se eficiente para análises refinadas. 

Esse é um estudo preliminar, base para a elaboração de um plano de ação emergencial para a 

barragem de Chapéu d’Uvas que deve ser elaborado pelo empreendedor responsável (BRASIL, 

2010). 

Recomenda-se a utilização de ferramentas de SIG (Sistemas de Informações Geográficas) 

atrelado com o software QT Modeler para as análises mais profundas em algum estudo futuro 

para elaboração de plano de ação emergencial. 
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