
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022                                                      1 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE ROMPIMENTO DE 

BARRAGENS NO BRASIL 

Palavras-Chave: Barragem de Rejeitos, Acidentes com barragens, Análise Estatística 

Autores/as: 

Deivid Henrique da Silva [Unicamp] 

Profª. Drª. Laura Maria Canno Ferreira Fais (orientadora) [Unicamp] 

Profª. Drª. Verónica Andrea González-López (coorientadora) [Unicamp] 

INTRODUÇÃO: 

Barragens são estruturas complexas, construídas com a função de armazenar água, rejeitos 

de mineração ou resíduos perigosos. Segundo Duarte (2008), com o aumento das atividades 

socioeconômicas da sociedade em geral, o uso de barragens e suas ampliações estruturais vem 

crescendo no Brasil, e o aumento no caso de acidentes acompanham este crescimento.  

Para Pereira (2018) tanto no Brasil, como no mundo, não há na literatura informações 

documentadas sobre os acidentes, o que prejudica tanto a área técnica, quanto a acadêmica, já 

que dificulta a realização de estudos para identificação das causas dos rompimentos.  

Uma das exigências da legislação brasileira (Lei n. 23.334/10) é que as barragens tenham 

seu Plano de Ação Emergencial, além do estudo de dam break, para determinação da área atingida. 

Este é geralmente feito através de modelos matemáticos, utilizando softwares, dentre eles o HEC-

RAS (USACE), Flow 2D, Opean Foam e Ansys CFX.  

Machado et. al (2017) afirmam que uma das principais dificuldades em se utilizar o HEC-

RAS para modelar escoamentos hiperconcentrados é fato deste ter sido desenvolvido para fluidos 

com baixa concentração de sedimentos, com comportamento semelhante à água. Além disso, os 

fluxos hiperconcentrados não são frequentemente caracterizados por viscosidade e densidade 

constantes, e podem, ao longo do percurso, ganhar ou perder massa, progressivamente.  

Conceição e Fontes (2017) afirmam que há grande quantidade de barragens sem 

informações que possibilitem a utilização das metodologias disponíveis para os estudos de ruptura. 

Segundo os autores, os mesmos dados de entrada utilizados em métodos diferentes, apresentaram 

resultados que variaram significativamente.  

Para determinar relações entre as variáveis envolvidas no rompimento de uma barragem, 

Rico et al. (2008) realizaram um estudo com um banco de dados de falhas históricas, a partir do 

qual foi feita uma análise de regressão para estabelecer relações e tendências. Segundo os autores, 

as correlações empíricas entre os parâmetros físicos (altura da barragem e volume do reservatório) 
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resultantes podem ser aplicadas para uma primeira estimativa sobre do volume de rejeitos liberado, 

e da distância percorrida, além da avaliação da vazão descarregada. As equações propostas 

forneceram uma primeira avaliação de alguns parâmetros de risco em barragens com falta de 

informação.  

Larrali e Lall (2018) atualizaram os dados utilizados por Rico et al. (2008) e propuseram uma 

abordagem estatística, baseada nos modelos de cópula, para estimar o volume liberado e a 

distância máxima atingida pela onda de cheia de uma barragem de rejeito.  Os autores conseguiram 

uma boa estimativa, porém, há dados de somente 30 acidentes.  

Fais et al (2020) modelaram a dependência entre o fator de risco e Dmax (distância atingida 

pela onda de cheia), por meio de modelos de cópula e estimativa bayesiana, sendo o fator de risco 

um indicador de risco de ruptura de uma barragem de rejeitos. Uma vez que o fator de risco envolve 

a liberação de um volume VF (desconhecido antes do rompimento da barragem), foi apresentada 

uma maneira de estimá-lo, usando o volume total e a altura da barragem. 

Observa-se que, mesmo com softwares adequados para a elaboração do estudo de dam 

break, há a necessidade de dados, que muitas vezes não estão disponíveis, para que seja possível 

a validação dos resultados. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação das 

equações propostas por Lazurri e Lall (2018), a partir do banco de dados elaborado por Silva (2021) 

e Sensato (2021).  

 

METODOLOGIA: 

Para a realização deste trabalho foi feita uma complementação dos bancos de dados de 

acidentes de barragens elaborados por Silva (2021) e Sensato (2021). O levantamento bibliográfico 

de acidentes com barragens foi feito a partir de bases de dados de periódicos, dentre elas o Portal 

de Periódicos CAPES/SCOPUS, SciELO, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: BDTD e MDPI 

- Publisher of Open Access Journals.  

A partir do levantamento realizado, e utilizando o banco de dados, foram utilizadas as 

Equações propostas por Larrali e Lall (2018) para uma estimativa preliminar de variáveis 

importantes (dentre elas vazão e tempo de pico, volume liberado) no estudo de rompimento de 

barragens de rejeito.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado o banco de dados elaborado por Sensato 

(2021) e Silva (2021) para barragens de rejeito. 
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Segundo Larrauri e Lall (2018), o volume liberado pode ser calculado a partir da Equação 1, 

expressa por: 

    VF = 0,354VT
1,01      (1) 

Sendo: VF o volume liberado (m3), VT o volume total armazenado (m3) 

 

Assim, utilizando o banco de dados deste trabalho, foi feito um gráfico comparando o volume 

liberado calculado a partir da Equação 1, com o volume real liberado no rompimento de algumas 

barragens, conforme mostra-se na Figura 1. Observa-se que há uma boa aproximação entre os 

volumes reais e os obtidos a partir da Equação proposta pelos autores (R2 = 0,86).  

 

Figura 2- Diferença entre o volume liberado no rompimento real com o estimado 

 

Fonte: Autor 

A comparação entre a distância máxima (Dmáx) que o rejeito percorreu após o rompimento 

da barragem, foi prejudicada, já que este dado é mais difícil de ser encontrado na literatura, 

principalmente nas barragens de rejeito.  

Larrauri e Lall (2018) estimam esse valor através de duas Equações, uma delas em função 

da altura e do volume armazenado (Equação 2), e a segunda (Equação 3), em função de uma 

variável denominada Hf (Equação 4), que considera a energia potencial associada ao volume 

liberado.  

  Dmáx = 1,61(HVF)0,66      (2) 

  Log(Dmáx) = 0,484 + 0,545 log (Hf)    (3) 

  𝐻𝑓 = 𝐻 (
𝑉𝐹

𝑉𝑇
)𝑉𝐹       (4) 
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Sendo: VF o volume liberado (m3), VT o volume total armazenado (m3), H a altura da 

barragem (m). 

A comparação entre Dmáx calculado a partir das Equações 2 e 3, e Dmáx e real mostra-se no 

gráfico da Figura 3. 

 

Figura 3- Diferença entre a Dmáx 

 

Fonte: Autor 

 

Observa-se que no caso dos acidentes ocorridos com as barragens brasileiras (Fundão e 

Brumadinho) a distância atingida pelo rejeito foi subestimada com ambas as equações, 

especialmente para a Barragem de Fundão. Porém, vale lembrar que, neste caso, o rejeito chegou 

até o Rio Doce, através do qual foi transportado. Assim, é provável que este seja a razão para a 

diferença entre valores calculados e adotados.  

Ressalta-se assim, a importância da existência de bancos de dados com registros dos 

acidentes, para que a validação de modelos seja possível. 

 

CONCLUSÕES: 

As barragens são estruturas importantes no território nacional, porém, tem um risco 

associado, já que seu rompimento pode causar impactos ambientais, socioeconômicos, além da 

perda de vidas.  

O estudo de dam break é um elemento importante no projeto de uma barragem, e podem 

ser realizados tanto em modelos físicos como matemáticos. Porém, para a validação dos modelos 

são necessários dados de rompimentos, que muitas vezes não se encontram disponíveis.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Mount Polley Fundão Brumadinho

D
m

áx
 (k

m
)

Equação 2

Real

Equação 3



 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022                                                      5 
 

Assim, equações mais simples, como as propostas por Rico et al. (2018) e Larrauri e Lall 

(2018) se mostraram adequadas para uma estimativa inicial, porém, a existência de bancos de 

dados com registros dos acidentes é importante para que se possa realizar a calibração dos 

modelos.  
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