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ANÁLISE COMPARATIVA POR GRUPOS (TESTE KRUSKAL-WALLIS) DO 

VOLUME MOBILIZADO EM RUPTURA DE BARRAGENS DE REJEITOS 

Alexandre Ângelo Carmo Luiz da Silva1 

 

RESUMO – O volume mobilizado em uma ruptura de barragem de rejeito é fundamental para a 

estimativa do dano potencial associado. Aspectos relacionados as características reológicas dos 

rejeitos e à configuração da barragem influenciam esse parâmetro. Modelos empíricos de previsão 

são aplicados no desenvolvimento de estudos de ruptura hipotética com esse propósito. Esses modelos 

não consideram amostras distintas em razão de suas diferentes categorias de tipo de falha, método 

construtivo da barragem, material armazenado, magnitude da barragem e, portanto, representam o 

comportamento médio da amostra. A fim de avaliar se existem diferenças estatisticamente 

significativas entre amostras do volume mobilizado em ruptura de barragens de rejeitos separados 

por grupos que podem alterar o comportamento desses modelos é que foi proposto o presente 

trabalho. O teste de Krukal-Wallis foi aplicado para análise de uma amostra com 80 casos históricos 

de ruptura de barragens de rejeitos que não demonstrou diferenças significativas em seu 

comportamento em função dos grupos. Entretanto, essa não deve ser uma conclusão definitiva dada 

as limitações da amostra e dos indícios apresentados. 

 
ABSTRACT– The tailings dam breach outflow volume is fundamental to estimate the potential 

damage associated. Aspects related to rheological properties and dam characteristics intervening in 

this parameter. Empirical models are apply in dam break studies for this purpose. These models does 

not consider distinct samples separated by different categories like failure type, constructive method, 

deposited material, dam magnitude and, therefore represent a average sample behavior. In order to 

evaluate whether there are statistical significant differences between samples of tailings of dam 

breach outflow volume segregated by groups that can change the models behavior is the reason of 

this paper was proposed. The Kruskal-Wallis Test was applied to evaluate 80 historical tailing dam 

failures and it demonstrated that there not are significant differences in sample behavior in reason of 

groups. Nonetheless, this no may a definitive conclusion in reason of sample limitations and the 

vestige showed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A estimativa do dano potencial associado à eventual ruptura de uma barragem de rejeito é 

compulsória para a gestão de risco dessas estruturas (Resolução ANM 95º/2022). O Estudo de 

Ruptura Hipotética é a ferramenta destinada a esse propósito apresentando como importantes 

resultados o percentual de volume liberado durante a ruptura e o alcance da inundação.  

Rejeitos de mineração se caracterizam por partículas sólidas diluídas em água em altas 

concentrações. A esse tipo de fluido, com altas concentrações de sólidos, dá-se o nome de fluidos 

hiperconcentrados, que apresentam comportamento de fluidos não-Newtonianos (O’Brien, 2009).  

Segundo CDA (2020), o volume mobilizado em uma ruptura de barragem de rejeitos é uma 

função da característica da curva cota-volume e forma do reservatório, da presença de lago e do 

conteúdo de água presa nos rejeitos. O ângulo de repouso do material, altura da barragem e o ângulo 

de implantação do talude de jusante da barragem também são características que influenciam o 

percentual de material a ser propagado segundo Blight (2010) e McPhail e (2015) 

Segundo Rico et al (2008), o percentual de volume liberado em uma ruptura de barragens de 

rejeitos é função do processo de liquefação dos rejeitos, do tempo da ruptura, do tamanho da brecha 

e do volume de água armazenado no reservatório durante a ruptura. O mesmo autor descreve que a 

viscosidade do material também é relevante para a definição do percentual de volume propagado além 

da altura da barragem, que fornece uma aproximação razoável para a energia potencial da ruptura. 

O’Brien & Julien (1985) descrevem que o coeficiente volumétrico (Cv) dos rejeitos, 

representado pela razão entre o volume de sólidos e volume total do material, é o parâmetro descritivo 

do modo de escoamento de fluidos hiperconcentrados. Os autores indicam, em um outro trabalho 

apresentado em 1988, que o coeficiente volumétrico está exponencialmente relacionado a viscosidade 

e tensão limite do escoamento dos rejeitos (parâmetros reológicos).  

Diferentes autores estudaram casos históricos de ruptura de barragens de rejeitos com o 

objetivo de observar o percentual de volume propagado. A Tabela 1 apresenta um compilado desses 

estudos, acrescentando ao estudo de Dalpatram (2011) a avaliação de Larrauri e Lall (2018). Esses 

últimos autores acrescentaram à base de dados de Rico et al. (2008) casos de ruptura emblemáticos 

como Mount Polley no Canadá (2014), com 74 Mm³ armazenados e 32% propagados na ruptura e 

Fundão no Brasil (2015) com 55 Mm³ de material depositado no reservatório e 58% do material 

mobilizado durante a ruptura. Cabe ressaltar que a ruptura da barragem B1 – Córrego do Feijão 

(Brumadinho-MG) ocasionada por liquefação com desprendimento de 75% do material armazenado 

(Robertson et al., 2019) não foi considerado nos estudos. 
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Tabela 1 – Estimativa de volume de material sólido liberado no caso de ruptura de barragens de 

rejeitos (adaptado de Dalpatram, 2011) 

Referência 
Barragens 

Analisadas 

Altura das 

Barragens (m) 

Volume Liberado na Ruptura 

Faixa (%) Média (%) 

Lucia (1981) 11 15 a 46 14 a 100 40 

USCOLD (1995) 16 20 a 61 1 a 100 29 

Garga e Khan (1995) 19 Não informado 3 a 100 28 

USCOLD e 

www.tailings.info 
31 12 a 61 1 a 100 26 

M. Rico et al (2008) 29 5 a 66 3 a 100 41 

Azam e Li (2010) 72 Não informado Não informado 20 

Larrauri e Lall (2018) 35 5 a 90 1 a 100 39 

 

As amostras avaliadas nos estudos apresentados incluem barragens de rejeito com diferentes 

magnitudes, métodos construtivos, formas e modos de falha. Como premissa, os autores consideraram 

que os casos históricos de ruptura com diferentes características apresentam um comportamento 

médio, sem avaliar se haveria diferenças estatísticas em subconjuntos amostrais. A fim de verificar a 

hipótese adotada pelos autores, o presente artigo tem como objetivo realizar uma análise estatística 

comparativa por grupos a partir de um robusto banco de dados de casos históricos de ruptura de 

barragens de rejeito elaborado por Chambers & Bowker (2020). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Banco de dados 

A presente avaliação foi realizada a partir do banco de dados compilado por Chambers & 

Bowker (2020). Outros bancos de dados, descritos na Tabela 2, também foram avaliados durante a 

etapa de escolha da base de dados sendo a escolha da referência justificada pela atualização do banco 

de dados e por se tratar de um compilado com informações consolidadas de diferentes fontes, além 

do número de observações considerável. 

O banco de dados mantido por Chambers & Bowker (2020) descreve os eventos de ruptura 

por meio de por meio de características associadas a barragem, como altura, tipo construtivo e 

material de preenchimento do aterro, bem como características do reservatório como a fase de 

operação (ativo ou inativo), volume armazenado e tipo de mineral que dá origem aos rejeitos. O tipo 

de ruptura é descrito pelo modo de falha e seu grau, caracterizado por falha completa ou parcial 

(acidente). Os danos associados as rupturas são descritos em função do volume de material 
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desprendido, pelo alcance da propagação do material e do número de perdas de vida resultantes. 

Também são apresentados no banco de dados dois índices de classificação desenvolvidos pelos 

autores, sendo um referente a magnitude da ruptura e o outro associado a severidade. Ressalta-se que 

nem todos os casos de ruptura registrados nos bancos de dados apresentam todas as informações 

consideradas na caracterização, sendo apresentado como desconhecido quando não há indicação 

dessas propriedades. Dentre os 351 casos registrados no banco de dados de referência apenas 80 

apresentam informações a respeito do percentual de volume de rejeitos mobilizados nas rupturas, 

sendo esse o tamanho da amostra (80 observações) considerada na análise. 

Tabela 2 – Relação de bancos de dados com informações sobre a ruptura de barragens consultados 

Fonte 
Tamanho da 

amostra 
Descrição 

ICOLD 

(2001) 
221 

Banco de dados elaborado a partir da análise de 221 casos de ruptura de 

barragens de rejeito, os quais são descritos brevemente na publicação. Não 

apresenta informações sobre as brechas de ruptura observadas, apenas 

descreve o volume de material desprendido e as características da barragem 

e da falha. 

Rico 

(2007) 
29 

Apresentação de 29 casos de ruptura de barragens de rejeitos utilizados para 

a definição de um modelo de previsão do percentual de material desprendido 

dos reservatórios de rejeitos e da distância percorrida pelo material após a 

ruptura. Não apresenta informações a respeito das brechas de ruptura, apenas 

informações do sobre o material propagado e características das barragens. 

Larrauri & 

Lall (2018) 
35 

Banco de dados criado para atualizar dados criado para atualizar o modelo 

estatístico de percentual de volume propagado proposto por Rico et al 

(2008). A base de dados conta com os casos avaliados por Rico et al (2008) 

e também por Chambers & Bowker (2017) 

Chambers 

& Bowker 

(2020) 

351 

Compilado de 351 rupturas de barragens de rejeitos consultadas em 32 

referencias, que incluem o banco de dados apresentados pelo ICOLD (2001) 

e Rico (2007). O banco de dados é mantido online (http://www.csp2.org/tsf-

failures-from-1915) e passa por atualizações periódicas, sendo a base dados 

apresentada referente a atualização de junho de 2020. 

 

2.1.Metodologia 

 A análise estatística da amostra foi realizada a partir da análise comparativa dos grupos 

apresenta na Tabela 3. Esses grupos foram definidos em função da disponibilidade de informações 

no banco de dados de referência e das características que, teoricamente, influenciam no nível de 

mobilização dos rejeitos armazenados em um reservatório em uma ruptura de barragem de rejeitos.  

Para avaliar uma possível influência das características das barragens, categorizadas em grupos, 

na distribuição de frequência dos dados de percentual de volume propagado para jusante, optou-se 

por desenvolver uma análise de variância nas amostras a partir do teste de Kruskal-Wallis (Kruskal 

& Wallis, 1952). 

Tabela 3 – Grupos das variáveis explicativas quantitativas do percentual de volume propagado 
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Variável Categorias Sigla Descrição 

N
o

m
in

a
l 

Modo de Falha 

Instabilidade de talude IT Ruptura estática por instabilidade de taludes 

Erosão interna EI Carreamento de partículas internas da barragem 

Galgamento GG Sobrelevação do NA para cotas acima da crista 

Problemas na fundação PF Instabilidade oriunda de problemas na fundação 

Estrutural ETR Inadequações estruturais 

Terremoto T Instabilidade sísmica proveniente de terremoto 

Subsidência S Subsidência na região da mina 

Erosão externa EE Carreamento de partículas externas da barragem 

Tipo Construtivo  

Alteamento por montante AM Alteamento apoiado no interior do reservatório 

Alteamento por jusante AJ Alteamento apoiado no talude de jusante 

Linha de centro LC 
Alteamento apoiado no talude de jusante e no 

interior do reservatório 

Aterro convencional AC 
Aterro convencional com filtro aos moldes de 

barragens para armazenamento de água 

Tipo de material 

da barragem 

Rejeitos RJ Rejeitos provenientes do beneficiamento 

Rejeitos Ciclonados RC Rejeitos separados por ciclone 

Cinzas CNZ Rejeito com granulometria arenosa 

Rejeito de Mina RM Rejeitos proveniente da frente de lavra 

Aterro AT Material de empréstimo 

Enrocamento ENR Blocos de rocha compactados 

Material 

armazenado 

Não metais NM Carvão, cinzas, sulfato, fosfato, carbonato 

Ferro Fe Ferro 

Alumínio Al Alumínio 

Metais nobres MN Ouro, prata, platina 

Metais pesados MP Cobre, chumbo, níquel, zinco 

Radioativo RAD Urânio e cassiterita, tungstênio  

Fertilizantes NPK Nitrogênio, fósforo e potássio 

Grau de Ruptura 
Total TOT Ruptura completa do maciço 

Parcial PAR Ruptura Parcial do Maciço 

Atividade da 

Barragem 

Ativa AT Barragem em operação 

Inativa IT Barragem fechada ou paralisada 

O
rd

in
a

l 

Granulometria(1) 
Fino FIN Alumínio, cinzas, carvão, fósforo 

Grosso GRO Ouro, cobre, ferro, zinco, Chumbo, areia, prata 

Magnitude (2) 

Muito grande MG Hd > 60 m ou Vres > 50 Mm³ 

Grande G 30 m < Hd ≤ 60 m e/ou 50 Mm³ < Vres ≤ 25 Mm³ 

Média M 15 m < Hd ≤ 30 m e/ou 5 Mm³ < Vres ≤ 25 Mm³ 

Pequena P Hd ≤ 15 m e Vres ≤ 5 Mm³ 

Altura 

Classificada (2) 

Muito grande MG Hd > 60 m  

Grande G 30 m < Hd ≤ 60 m 

Média M 15 m < Hd ≤ 30 m 

Pequena P Hd ≤ 15 m 

Volume 

Classificado (2) 

Muito grande MG Vres > 50 Mm³ 

Grande G 25 Mm³ < Vres ≤ 50 Mm³ 

Média M 5 Mm³ < Vres ≤ 25 Mm³ 

Pequena P 0,5 Mm³ < Vres ≤ 5 Mm³ 

Muito Pequena MP Vres ≤ 0,5 Mm³ 
(1)Assumido como premissa em função do mineral armazenado; (2)Definido conforme Portaria ANM 70.389 (2017); 

 

O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico utilizado para comparar três ou mais 

amostras, cuja hipótese nula é de que todas as populações possuem medianas e distribuição de 

frequência iguais contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das amostras possuem medianas 
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e funções de distribuição diferentes. A estatística do teste de Kruskal-Wallis pode ser calculada por 

meio da Equação 1. 

𝐻 =  [
12

𝑁(𝑁+1)
 ∑

𝑅𝑗²

𝑛𝑗

𝑘
𝑗=1 ] − 3(𝑁 + 1)        (1) 

Onde: N = número total de observações; nj = número de observações em cada amostra; Rj = 

soma dos postos em cada amostra  

A rejeição da hipótese nula no teste de Kruskal-Wallis indica que ao menos um dos grupos 

presentes na amostra apresenta mediana diferente dos demais. Porém, o teste não fornece a 

informação de qual ou quais grupos são diferentes entre si. Para identificar diferenças significativas 

entre os grupos tomados dois a dois, pode-se usar procedimentos não paramétricos de comparações 

múltiplas, como por exemplo o teste de Dunn (Dunn, 1964), cuja estatística do teste é calculada 

conforme apresenta a Equação 2.  

𝑄 =  
𝑅2̅̅̅̅ − 𝑅1̅̅̅̅

𝐸𝑃
          (2) 

Onde: �̅� indica o posto médio: (𝑅1
̅̅ ̅ = R1/n1 e 𝑅2

̅̅ ̅ = R2/n2) e EP representa o Erro Padrão, 

calculado pela Equação 3. 

𝐸𝑃 =  √
𝑁 (𝑁+1)

12
 (

1

𝑛1
+  

1

𝑛2
)        (3) 

Além de identificar os grupos que apresentam medianas diferentes dos demais, a avaliação 

post hoc é utilizada para reduzir a possibilidade de se realizar inferências falso-positivas, ou seja, o 

uso do teste de comparações múltiplas de Dunn também é aplicado para detectar as diferenças quando 

elas realmente existem, sendo adotado o ajuste de Bonferroni para o p-valor (Bonferroni, 1936). 

Na análise comparativa de grupos devem ser aplicados os pacotes dplyr 1.0., rstatix 0.6.0, 

readxl, ggplot2 e ggpubr, disponibilizados gratuitamente na biblioteca do software R. Ferramentas 

nativas do software também foram utilizadas nessa análise. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise comparativa por grupos, realizada por meio do teste de Kruskal-Wallis, está 

apresentada na Tabela 4. O teste de Kruskal-Wallis indicou que apenas os grupos formados em função 

do tipo de material da barragem apresentam diferenças estatísticas a um nível de significância de 5%. 

No entanto, o teste de Dunn não confirma a presença de diferenças estatísticas entre as medianas e as 

distribuições do percentual de material propagado entre os grupos formados em função do tipo de 

material de construção das barragens. Dessa forma, verifica-se que não há uma divergência entre as 
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medianas e distribuições dos dados amostrais relativos ao percentual de volume propagado para 

jusante em função dos grupos estabelecidos a um nível de significância de 5%. 

A Figura 1 apresenta a análise comparativa por grupos da distribuição dos valores do 

percentual de volume mobilizado na forma de box plot. Os valores da mediana e do intervalo 

interquartil dos grupos amostrais, considerados no teste de Kruskall-Wallis, estão apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 4 – Análise comparativa por grupos (teste KW) do percentual mobilizado de rejeitos 

Variável Explicativa 
Estatística 

do Teste 

Graus de 

liberdade 

p-

valor 
H0 

Modo de Falha 13,040 8 0,1105 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Tipo Construtivo  3,8014 4 0,4336 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Material da barragem 13,556 6 0,0350 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Material armazenado 10,112 7 0,1823 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Grau de Ruptura 0,29738 1 0,5855 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Atividade da Barragem 1,5356 2 0,464 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Granulometria 0,34313 2 0,8423 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Magnitude 2,6563 4 0,6169 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Altura  7,5242 4 0,1106 Não há evidências suficientes para rejeitar 

Volume  5,6629 4 0,2258 Não há evidências suficientes para rejeitar 

 

 
Figura 1 – Análise comparativa por grupos (boxplot) do percentual mobilizado de rejeitos 
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Tabela 5 – Resumo estatístico da análise comparativa por grupos 

Classe n Mediana 
Intervalo 

Interquartil 
 Classe n Mediana 

Intervalo 

Interquartil 

Modo de falha  Grau da Ruptura 

EE 3 12,0 39,5  Parcial 8 27,4 16,2 

EI 11 24,7 36,4  Total 72 29,3 50,6 

ETR 9 12,5 20,0  Atividade 

GG 18 16,4 31,9  Ativo 67 28,9 38,4 

IT 11 34,0 44,7  Inativo 12 23,9 59,6 

PF 5 45,3 36,3  ND 1 70,4 0,0 

S 2 17,8 11,0  Granulometria 

T 15 37,5 32,6  Fino 14 24,9 68,5 

ND 6 63,7 24,2  Grosso 53 29,6 31,3 

Tipo Construtivo  ND 13 23,1 56,4 

AC 3 28,9 29,6  Magnitude 

AJ 9 25,0 42,0  P 12 29,5 P 

AM 42 29,2 37,5  M 29 23,1 M 

LC 5 33,3 41,0  G 21 34,0 G 

ND 21 24,7 50,5  MG 8 28,4 MG 

Material da Barragem  ND 10 20,7 ND 

AT AT 13 33,3  Altura Classificada 

CNZ CNZ 3 1,0  P 13 28,9 24,3 

ENR ENR 1 80,0  M 32 18,5 39,9 

RC RC 9 37,5  G 20 34,0 42,4 

RJ RJ 23 20,0  MG 5 77,5 54,7 

RM RM 10 55,4  ND 10 20,7 35,1 

ND ND 21 26,1  Volume Classificado 

Material Armazenado  MP 24 37,1 46,6 

Al 4 28,0 61,7  P 32 25,5 37,8 

Fe 5 66,5 12,0  M 15 23,1 54,3 

FERT 5 45,0 53,8  G 3 3,3 5,4 

MN 15 20,0 14,1  MG 6 22,2 27,9 

MP 33 30,0 30,2      

NM 11 24,7 39,6      

RAD 5 60,9 23,3      

ND 2 42,6 34,6      

 

A partir da análise dos box plot identificou-se, visualmente, um comportamento distinto de 

alguns grupos amostrais, como por exemplo nos grupos categorizados em função do material 

armazenado, altura e volumes classificados. Nessas categorias, foi possível observar alguns grupos 

divergentes dos demais, como por exemplo os grupos formados por barragens com rejeitos de minério 

de Ferro e materiais radioativos, que apresentam medianas mais elevadas, enquanto minerais nobres 

apresentam a tendência de um valor central menor. Nas barragens classificadas como de altura grande 

observa-se uma tendência de maiores percentuais de propagação, enquanto que em barragens com 

volume grande verifica-se a tendência de menores valores. O reduzido número de observações dos 

grupos citados torna pouco precisa essas observações, sendo apenas um indicativo que precisa ser 

observado em análises futuras, baseadas em bancos de dados mais amplos.  
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Sendo assim, apesar de se considerar a possibilidade de tratamento da amostrada unificada, 

entende-se que há incertezas consideráveis no uso de observações empíricas para a estimativa do 

volume de material de rejeitos propagados para jusante durante uma ruptura. Uma possibilidade para 

tratar as incertezas relacionadas a esse parâmetro fundamental para a simulação de rompimentos de 

barragens de rejeitos seria a adoção de pelo menos três cenários de ruptura com volume de material 

propagado assumindo um valor médio, superior e inferior com base na incerteza amostral. Outra 

possibilidade diz respeito a adoção de uma abordagem probabilística em que se considera o percentual 

de volume propagado como uma variável aleatória descrita por um modelo de distribuição de 

probabilidade ajustado ao histograma dos dados observados (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Histograma de dados observados do percentual de volume propagado nas rupturas de 

barragens de rejeitos 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Teste de Kruskal-Wallis aplicado amostra do percentual de volume propagado para jusante 

extraída do banco de dados de Chambers & Bowker (2020) não indicou, a um nível de significância 

de 5%, que há influência dos grupos amostrais no comportamento estatístico da amostra. Portanto, 

essa análise não consegue rejeitar a hipótese adotada por Rico et al (2008) e Laurrani & Lall (2018) 

de que uma amostra formada por casos históricos observados em estruturas com características 

distintas e ocasionados por diferentes modos de falha pode ser utilizada para estimar a tendência do 

percentual de volume propagado no caso de uma ruptura da barragem de rejeitos.  

A amostra analisada no presente trabalho, com 80 observações de casos históricos distintos, 

apresentou um valor médio para o percentual de volume dede rejeitos mobilizado igual a 34% com 

um coeficiente de variação de 84%. Essa variação considerável reflete como diferentes propriedades 
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da ruptura podem influenciar no percentual do volume de rejeitos mobilizado para jusante em uma 

ruptura de barragens de rejeito e como cada caso de ruptura deve ser analisado de forma particular.  
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