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INTRODUÇÃO 

As graves consequências observadas frente aos rompimentos de barragens ocorridos nos 

últimos anos, nos quais destacam-se o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, 2015 e da 

Barragem B1 em Brumadinho, 2019, impulsionaram estudos visando metodologias mais robustas e 

precisas para se antecipar esse risco. Em sua prática atual, estudos de ruptura hipotéticas baseados 

em premissas determinísticas limitam-se a uma classificação binária no que diz respeito a mancha de 

inundação, ou seja, classifica-se um ponto “x” no espaço apenas como pertencente ou não à uma área 

de risco. Dessa forma, é usual a adoção de parâmetros conservadores nesse tipo de estudo. 

Ao se considerar que estudos de rompimento hipotético podem implicar em desapropriações e 

subsidiam a elaboração do Plano de Ação Emergencial (PAE), é importante que se reconheça que a 

adoção de cenários conservadores pode não se traduzir como algo positivo. Aparecem como 

limitações associadas a adoção de cenários conservadores a implementação de melhorias estruturais 

desnecessárias, alocação ineficiente de recursos durante um evento de ruptura e restrições 

desnecessárias ao zoneamento a jusante do barramento (LARA, 2016). Dessa forma, somadas às 

incertezas inerentes a estudos de rompimentos hipotéticos, às limitações observadas em decorrência 

da adoção de um cenário conservador, entende-se que estudos baseados em premissas determinísticas 

não embasam adequadamente a tomada de decisão. Nesse sentido, a adoção de métodos 

probabilísticos que permitam uma tomada de decisão baseada na avaliação de riscos tem sido 

recomendada para esse tipo de estudo (FERC, 2014).  

Em relação às incertezas, ainda que outros parâmetros sejam relevantes para o estudo de 

propagação de cheias provenientes de rompimento de barragem, a parametrização do processo de 

formação da brecha de ruptura consiste na maior fonte de incerteza para esse tipo de estudo, visto a 

impossibilidade de calibração e grande influência desses parâmetros na formação do hidrograma de 

ruptura (WAHL,2010; GOODELL,2012). Diante do exposto, este trabalho traz um exemplo de 

análise prospectiva de inundação proveniente de ruptura de barragem do por meio da aplicação da 

metodologia probabilística proposta por Goodell e Froehlich (2012). Também são comparados os 

resultados probabilísticos com resultados determinísticos.  

 

METODOLOGIA 

Como estudo de caso, foram propostos estudos prospectivos relacionados à Barragem B1, em 

Brumadinho-MG. Apesar da barragem ter rompido em 2019 por liquefação, ela se apresenta como 

um estudo de caso valioso em termos prospectivos dada a grande quantidade de dados e estudos 
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relacionados à obra devido ao acidente. Dentre esses estudos, destaca-se a modelagem prospectiva 

relacionada a um evento hipotético considerando-se rompimento por erosão interna – piping 

(POTAMOS, 2018), o qual serviu de base para elaboração de premissas determinísticas no presente 

estudo. A área de estudo compreendeu o vale da barragem até 10km a jusante da obra. 

Para o estudo de caso, considerou-se a hipótese da ruptura por piping em dia seco, ou seja, sem 

considerar cheia afluente e precipitação direta no reservatório. A modelagem foi realizada com a 

consideração de fluido Newtoniano e o volume do reservatório propagado a jusante foi calculado com 

base na metodologia proposta por Rico et al. (2007), utilizando como base a curva-cota volume 

apresentada em POTAMOS (2018). Como representação das premissas determinísticas, utilizou-se a 

equação de previsão proposta por Froehlich (2016). A brecha de ruptura foi representada por uma 

forma prismática definida por sua largura média (37,79mm), altura (62,65m) e declividade de taludes 

laterais (0,6m). 

O terreno utilizado na propagação da onda de ruptura foi gerado com base no MDE (Modelo 

digital de elevação) ALOS PALSAR, que apresenta resolução horizontal de 12,5m. Em relação ao 

coeficiente de Manning, realizou-se uma classificação semi-automática do uso e ocupação do solo 

por meio da ferramenta Image Classification, disponível no ArcGIS (licença de estudante), e valores 

de coeficiente retirados de NRCS (2016). O software HEC-RAS v.5.0.7 foi utilizado para construção 

do modelo hidrodinâmico 2D, com malha computacional de 12,5m, e para mapeamento de inundação. 

Para simulação probabilística da brecha, foi utilizado o software MCBreach v.5.0.7 que aplica 

a técnica de Monte Carlo objetivando a associação de diferentes geometrias de brecha a vazões de 

pico e probabilidades de excedência. A técnica de Monte Carlo é utilizada no software, que, em suma, 

consiste em simular um evento repetidas vezes, com base em dados de entrada (parâmetros) diferentes 

sorteados de forma aleatória, até que seja plausível inferir sobre a teoria na qual se baseia o evento. 

Para eventos complexos, ou seja, que envolvem diversas variáveis, é necessário que o modelador 

aponte um modelo de distribuição estatística para cada parâmetro. Já para a faixa de parâmetros 

iniciais a serem inseridos no McBreach, os estudos desenvolvidos por Von Thun e Gillette (1990), 

Froehlich (2008) e Froehlich (2016) foram utilizados. As faixas de parâmetros utilizadas e as 

distribuições adotadas para simulações estão dispostas na Tabela 1.  

Tabela 1 – Parâmetros de brecha de entrada no McBreach. 

Parâmetro Valor único Distribuição Mínimo Máximo Média D.P 

Elevação do final da brecha (m) 879,5 - - - - - 

Largura inferior da brecha (m) - Normal 0,20 128,60 43,95 73,33 

Declividade lateral (H:V) - Esquerda  - Uniforme 0,1 1 - - 

Declividade lateral (H:V) - Direita - Uniforme 0,1 1 - - 

Tempo de formação (h) - Normal 0,18 0,71 0,36 0,30 

Gatilho para rompimento (m) 936 - - - - - 

Cd - Barragem - Uniforme 1,1 1,8 - - 

Cd - Piping - Uniforme 0,5 0,6 - - 

Início do Piping (m) - Uniforme 879,35 936 - - 

 

A ferramenta MCBreach também foi utilizada como um controlador externo do HEC-RAS, 

possibilitando, de forma automática, a tradução dos resultados obtidos com a técnica de Monte Carlo 

em hidrogramas de ruptura probabilísticos, construídos com uma versão truncada do modelo 

hidrodinâmico concebido com o HEC-RAS. Por se basear na realização de diversas simulações até 

que se observe a convergência estatística do modelo desenvolvido, o modelo truncado permitiu 

otimizar demandas em termos de recursos computacionais, tendo sido realizadas 5000 simulações. 
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Os resultados em termos de hidrogramas para faixas e probabilidade de 1, 10, 50, 90 e 99% foram, 

subsequentemente, utilizados como input no modelo hidrodinâmico completo para mapeamento. 

 

RESULTADOS 

Na figura 1 são apresentados o hidrograma obtido pelo método determinístico e os hidrogramas 

produzidos com base nas 5000 simulações realizadas com o MCBreach/HED-RAS, associados a 

diferentes probabilidades de excedência. O modelo determinístico apresentou valores de vazão de 

pico próximos aos simulados para a probabilidade de excedência de 10%, podendo ser considerado 

como uma abordagem conservadora dentre as possibilidades de vazão de pico para o evento. Já em 

relação ao tempo para ocorrência do pico, o cenário determinístico apresenta valor similar ao 

simulado para a probabilidade de excedência de 1%. 

Figura 1 – Hidrogramas de ruptura determinístico e probabilísticos simulados com o McBreach e HEC-RAS. 

 

A Figura 2 apresenta as manchas de inundação sobrepostas para cada um dos cenários 

simulados no modelo HEC-RAS completo. Assim como observado para os valores de vazão de pico 

na seção da barragem, a área inundada simulada com o modelo determinístico também pode ser 

considerada conservadora, uma vez que sua extensão se encontra mais próxima da extensão calculada 

para a probabilidade de 10% de ocorrência. 

Figura 2 – Manchas de inundação obtidas com o McBreach e HEC-RAS para diferentes probabilidades de excedência. 
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CONCLUSÕES 

Quando comparadas as manchas de inundação geradas pelos cenários probabilísticos com a 

determinística, são encontradas variações máximas de -9,63% e 1,83% referentes à área inundada, 

para as probabilidades de 99% e 1% de ocorrência, respectivamente. O cenário determinístico 

simulado segundo o equacionamento proposto por Froehlich (2016) se apresenta próximo do cenário 

com 10% de probabilidade de excedência no que concerniu a área simulada. Já em relação ao tempo 

de ocorrência do pico, o modelo determinístico se aproximou mais do cenário com probabilidade de 

1%. Sendo assim, de acordo com os cenários e premissas consideradas, tem-se no modelo 

determinístico utilizado uma abordagem conservadora para o estudo do rompimento hipotético por 

piping da Barragem B1. Parte dessa consideração a análise de que as manchas probabilísticas 

apresentam como grande vantagem demonstrar que a apreciação do risco probabilística pode trazer 

maior reflexão no processo de tomada de decisões.  

Apresentam-se como principais limitações do estudo desenvolvido a ausência de trabalho de 

campo para determinação de parâmetros importantes para a simulação, como o Manning utilizado, a 

incerteza associada à quantidade de volume potencialmente propagado a jusante e a subjetividade na 

escolha dos modelos de distribuição estatística para os parâmetros inseridos no McBreach. 
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