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INTRODUÇÃO 

Os estudos de modelagem hidrodinâmica em barragens de rejeito de mineração são 
preponderantes para tomadas de decisões assertivas e garantia da segurança destas estruturas. 
Alicerçada com a análise dos resultados de modelos de propagação de rejeitos, a determinação da 
mancha de inundação e sua representação em mapa conferem confiabilidade na representação dos 
impactos ambientais e na avaliação do risco hidrodinâmico associado. 

O mapa de inundações pode ser definido como o produto do estudo de inundação que 
compreende a delimitação geográfica e georreferenciada das áreas potencialmente afetadas por uma 
eventual ruptura da barragem e seus possíveis cenários associados (DNPM, 2017). Desta maneira, 
trata-se de um instrumento fundamental para a determinação da zona de autossalvamento e para os 
procedimentos de notificação, sistemas de alerta e evacuação da população potencialmente afetada. 

Para a determinação do mapa de inundação e a ponderação do risco hidrodinâmico, a 
caracterização do escoamento dos rejeitos constituintes das barragens é tarefa complexa e essencial. 
A presença de altas concentrações de sedimentos nos rejeitos induz a processos intrincados de 
dissipação de energia durante o escoamento da mistura de água e rejeitos (JULIEN; O’BRIEN, 1997), 
cuja reologia se configura primordialmente em caráter não-Newtoniano. 

Simplificadamente, os escoamentos não-Newtonianos se caracterizam pela existência de um 
valor residual para a tensão de cisalhamento, o qual deve ser excedido para o início do escoamento 
(BINGHAM, 1922). As concepções teóricas para fluidos não-Newtonianos, especialmente 
viscoplásticos e Bingham plásticos, são comumente aplicadas para descrição de fenômenos de 
escoamentos de sedimentos em altas concentrações, ou em estado hiperconcentrado. 

A análise da propagação do potencial de inundação em rupturas hipotéticas das barragens inclui 
a consideração desses modelos de escoamento, especialmente em reservatórios de rejeitos com 
quantidades consideráveis de água no momento que antecede a ruptura (VICK, 1991). Uma vez feita 
a análise do escoamento com as ferramentas necessárias e as metodologias adotadas, parte-se para o 
mapeamento das inundações e a ponderação do risco hidrodinâmico. 

Notadamente, os acidentes recentes em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, 
incrementaram a importância dos estudos de ruptura e das modelagens hidrodinâmicas envolvendo 
barragens de rejeito. Vários estudos foram realizados neste espaço de tempo (MACHADO, 2017; 
ALMEIDA, 2019; MATOS, 2019; COSTA, 2019; ANTONIO et al, 2019) com o objetivo de buscar 
informações e analisar metodologias e discussões quanto às rupturas destas duas estruturas. 

Este resumo expandido tem o objetivo de reunir as considerações recomendadas na literatura 
para os mecanismos de propagação de escoamento de rejeitos e analisar os parâmetros adotados nas 
retroanálises e estudos hidráulicos envolvendo as rupturas da Barragem de Fundão na mina Germano 
e da Barragem I na mina do Córrego do Feijão. 
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METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa exploratória foi utilizada considerando três frentes: revisão 
bibliográfica acerca dos processos de escoamento, seu contexto nos parâmetros utilizados em estudos 
de rompimento de barragens e análise dos trabalhos publicados para as estruturas citadas. 

A reologia é a ciência que estuda o comportamento da matéria sob influência de esforços, como 
rigidez, plasticidade etc. Nas modelagens de rompimento de barragens, é importante a análise do 
comportamento do escoamento do rejeito para a descrição das características e da interação de seus 
materiais constituintes, assim como para a determinação da propagação do hidrograma de ruptura. 

Segundo Vick (1984), as características reológicas dos rejeitos são vinculadas a diferentes 
granulometrias dos materiais constituintes, ao sistema de disposição no reservatório e ao adensamento 
natural conferido pelo próprio volume reservado. Essas propriedades são determinantes para a 
investigação do comportamento dinâmico do rejeito após uma eventual ruptura. 

Tradicionalmente, os mecanismos de ruptura são atrelados ao desenvolvimento de brechas que, 
nas barragens, operam como gatilho para o escoamento ou liquefação de rejeitos. Notadamente, as 
rupturas das barragens de Fundão, em Mariana, e na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, 
foram provocadas pela liquefação dos rejeitos nelas contidos (MORGENSTERN et al, 2016; CIAEA, 
2020), consequência de uma série de efeitos e condições específicos. 

De acordo com Jeyapalan et al (1983), os escoamentos de rejeitos liquefeitos são propriamente 
caracterizados pelo modelo Bingham plástico. Este comportamento é descrito por associar à relação 
tensão-deformação característica dos fluidos Newtonianos uma tensão de escoamento necessária para 
que o escoamento seja iniciado. Uma vez instaurado o escoamento pela brecha, o processo dinâmico 
somente se estabiliza quando da formação de um perfil de superfície, no interior do reservatório, 
compatível com a redução da resistência ao cisalhamento dos rejeitos (BLIGHT; FOURIE, 2005). 

Desta maneira, o escoamento sobre a brecha deflagra-se continuamente até que as tensões 
cisalhantes se equiparam com a resistência do solo. A inundação que vai sendo formada a jusante 
pode ser representada por um hidrograma de ruptura e avaliada pelo risco hidrodinâmico, que associa 
a profundidade do escoamento e a velocidade de cheia (STEPHENSON, 2002). Em modelagens, estes 
dois parâmetros são intimamente relacionados com as condições de contorno adotadas na simulação. 

Uma noção preliminar da reologia dos rejeitos após ruptura das barragens pode ser observada 
através de próprios registros videográficos. Em Mariana, o Relatório sobre as Causas Imediatas da 
Ruptura da Barragem de Fundão (MORGENSTERN et al, 2016) cita que os vídeos e depoimentos de 
testemunhas indicam que a liquefação “foi completa e abrupta, formando em segundos um fluido com 
viscosidade aparente e comportamento hidráulico muito semelhante ao da água”. Também o Sumário 
Executivo do Relatório da Investigação Independente (CIAEA, 2020) afirma que, a partir da análise 
dos vídeos do rompimento da barragem em Brumadinho, “nota-se que a lama oriunda dos rejeitos da 
B1 fluiu em alta velocidade como um líquido viscoso ao longo do vale a jusante”. 

As causas dos rompimentos das duas barragens são diferentes e seu entendimento perpassa pela 
análise do histórico, condições que os antecederam e hipóteses de falha de cada um. A retroanálise 
da propagação do potencial de inundação deve levar em conta estas particularidades e, caso sejam 
adotados modelos que representem os escoamentos hiperconcentrados não-Newtonianos, são 
somente aplicáveis para reservatórios com quantidades significativas de água nos momentos antes da 
ruptura (VICK, 1991). Foram analisados cinco trabalhos, cujos parâmetros e convergências são 
discutidas a seguir. 
RESULTADOS 

Na análise de modelagem em fluidos hiperconcentrados, Machado (2017) realizou simulações 
hidráulicas uni e bidimensionais nos softwares HEC-RAS e FLO-2D e compôs manchas de inundação 
para diferentes cenários para a Barragem de Fundão. Almeida (2019) fez estudo semelhante, com a 
incorporação do modelo numérico HISTAV para a retroanálise da propagação da ruptura de Fundão. 
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Matos (2019) avaliou o risco de perdas de vida no distrito de Bento Rodrigues depois de simulações 
com os modelos HEC-HMS, HEC-RAS e HEC-LifeSim. 

Já Costa (2019) comparou os dados de entrada para a simulação da mancha de inundação e os 
tempos de chegada decorrentes da ruptura da Barragem I da mina do Córrego do Feijão. Por fim, 
trabalho feito por Antonio et al (2019) objetivou a modelagem preliminar da ruptura da barragem de 
Brumadinho e estabeleceu parâmetros reológicos para a modelagem no FLO-2D. 

O estudo dos trabalhos permitiu identificar pontos principais na retroanálise das estruturas 
citadas. O primeiro diz respeito à origem do modelo digital de elevação (MDE) adotado, com bases 
variando da Missão Topográfica Radar Shuttle, do Alos Palsar e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. Invariavelmente, ajustes nas curvas de nível tiveram que ser feitos a fim de aumentar a 
consistência topográfica e hidrológica das regiões de interesse. No entanto, as recomendações dos 
trabalhos indicaram a adoção de bases topográficas de melhor resolução e levantaram a possibilidade 
de influência dos resultados de inundação gerados caso uma precisão maior fosse adotada. 

Outro ponto importante é relativo aos controles hidráulicos adotados a jusante das estruturas, 
como nas seções de estreitamento de vales e estrangulamentos próximos a infraestruturas minerárias. 
O efeito destes controles foi perceptível nas simulações e influencia consideravelmente a dinâmica 
do escoamento de fluido. Segundo Matos (2019) para a retroanálise da Barragem I, de Brumadinho, 
esta influência é ainda maior do que a exercida pela rugosidade de Manning e possui uma forte ação 
de armazenamento e domínio sob a mancha de inundação. Machado (2017) recomenda análises de 
sensibilidade e calibração do coeficiente de rugosidade para a propagação mais acertada. 

A escolha do software de modelagem hidrodinâmica foi também relevante para a sensibilidade 
dos resultados de vazão defluente e para a construção do hidrograma de ruptura. O FLO-2D, por 
exemplo, possui recursos de modelagem que incluem o transporte de sedimentos e a corrida de lama, 
o que permite a estimação de inundações de escoamentos não-Newtonianos.  

Neste contexto, a reologia dos parâmetros foi considerada nos trabalhos de Machado (2017) e  
Antonio et al (2019) e constituiu ajustes nos parâmetros das modelagens e considerações importantes. 
A variação intercambiável de parâmetros como a tensão de escoamento, a viscosidade dinâmica e a 
concentração volumétrica dos rejeitos foi primordial na ponderação das condições de contorno das 
simulações. Em especial, Machado (2017) avalia necessária a análise do teor de sólidos do rejeito 
para a correta correlação com os parâmetros de viscosidade do fluido e a incorporação destes na 
modelagem hidrodinâmica. 

Em geral, os resultados obtidos nos trabalhos analisados após as simulações hidrodinâmicas 
foram ditos satisfatórios quando comparados com a mancha de inundação real proveniente da ruptura 
da Barragem de Fundão e da Barragem I.  
CONCLUSÕES 

A revisão bibliográfica feita acerca dos processos reológicos e dos parâmetros de contorno para 
as modelagens hidrodinâmicas permitiu considerações importantes. Primeiro, as topografias são mais 
confiáveis quanto mais precisas forem; não obstante, os modelos digitais disponíveis gratuitamente 
fornecem resultados suficientes na representação da propagação da mancha de inundação nos vales a 
jusante. 

Segundo, a representação das singularidades hidráulicas x nesta mancha é primordial para 
resultados mais confiáveis e alteram substancialmente o traçado do hidrograma de ruptura. Quando 
associadas com a consideração dos parâmetros reológicos dos rejeitos, a passagem do fluido não-
Newtoniano é influenciada pela turbulência e dissipação de energia gerada. Ademais, segundo 
Machado (2017), é importante a variação nas concentrações de sólidos em volume, decorrente de 
fenômenos de deposição e transporte de sedimentos da bacia hidrográfica analisada. 

A reologia dos rejeitos incorporada nos modelos hidrodinâmicos representa maior precisão e 
melhor representação física do escoamento (Costa, 2019). Entretanto, a complexidade de seu método 
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de cálculo e dos ensaios para sua obtenção abre caminho para métodos simplificados, como a ausência 
de mistura do rejeito com os materiais das calhas e a média de valores reológicos consagrados pela 
literatura, para a realização das retroanálises. 

Há várias técnicas computacionais, softwares de modelagem e modelos de escoamento e de 
propagação de inundação disponíveis. É por meio dessas metodologias que se elabora o mapa de 
inundação, que se determina a zona de autossalvamento, que se programa a tomada de decisões em 
emergências e que se evitam desastres ambientais e humanos como os vivenciados. Alicerçar a 
escolha de parâmetros assertivos, as técnicas e a sensibilidade do modelador e o manejo dos dados de 
forma clara e transparente é, desta maneira, essencial para o fomento da segurança de barragens. 
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