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OBJETIVO

• Analisar a ocorrência da instabilidade de corpo por
deslizamento na planície de inundação produzida pela ruptura
hipotética da barragem de Santa Helena – BA.



METODOLOGIA

• Caracterização da área de estudo;

• Levantamento e tratamento de dados (ex.: hidrograma, MDT, 
declividade, coeficiente de Manning);

• Simulação matemática da ruptura da barragem de Santa 
Helena-BA;

• Aplicação dos resultados da simulação hidráulica na equação 
da instabilidade de corpo;

• Geração de manchas de inundações.



METODOLOGIA



METODOLOGIA

Simulação da onda de ruptura:

• Modelo hidrodinâmico HEC-RAS 5.0 (versão bidimensional);

• Equações completas de Saint-Venant (conservação da massa e 
da quantidade de movimento linear);

Equação de instabilidade do corpo por deslizamento (Rotava, et 
al, 2013):

ℎ𝑣𝑐
2 =

𝜇(𝐹𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛−𝐹𝑏𝑢𝑜𝑦)

0,5𝐶𝐷𝐵𝜌



PRINCIPAIS RESULTADOS
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Na maior parte da área atingida pela onda de cheia decorrente
da ruptura hipotética da barragem, o indivíduo pode deslizar;

• A força de empuxo na equação de instabilidade contribuiu
para a extensão das zonas de risco;

• O desenvolvimento de zonas de risco considerando a
instabilidade de corpo por deslizamento pode auxiliar em
tomadas de decisões por órgãos gestores e defesa civil durante
o salvamento.
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