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RESUMO – A crescente geração de rejeitos tem influenciado um aumento significativo das 

estruturas armazenadoras, fazendo com que as barragens de rejeitos sejam importantes obras da 

mineração, aliadas ao crescente número de acidentes (SOARES, 2010). Nessa pesquisa, foi estudada 

a aplicação do programa HEC-RAS – gratuito e de ampla utilização – em simulações de transporte 

de sedimentos e de verificação da consequente alteração da qualidade de águas superficiais em 

eventos de ruptura de barragens. Para tal, trataram-se os dados de entrada necessários para a 

modelagem de transporte de sedimentos nesse programa, provindos de dados disponibilizados pela 

Vale, assim como aqueles públicos de responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA). As 

simulações computacionais foram feitas utilizando-se os métodos de transporte de sedimentos de 

Ackers-White e de Meyer-Peter Müller. Analisando os resultados verificou-se que, das fórmulas 

testadas, nenhuma retratou, satisfatoriamente, a dinâmica envolvida no transporte de sedimentos em 

cenário pós ruptura da Barragem 1. As discrepâncias observadas nos resultados podem ter diversos 

motivos, principalmente relacionados aos parâmetros de entrada do modelo e aos critérios e premissas 

adotados. Portanto, quando da insuficiência de dados precisos das áreas de contribuição em estudo, a 

aplicação do programa HEC-RAS em simulações de transporte de sedimentos para avaliação da 

alteração da qualidade de águas superficiais em eventos de ruptura de barragens não se faz satisfatória. 

ABSTRACT– The growing generation of tailings has influenced a significant increase in storage 

structures, making tailings dams important mining constructions, combined with the growing number 

of accidents (SOARES, 2010). In this research, the application of the free and widely used HEC-RAS 

program was studied in simulations of surface water quality alteration in dam failure events. To this 

end, the input data necessary for the modeling of sediment transport in this program were processed, 

coming from data provided by Vale, as well as those from the National Water Agency (ANA). 

Computer simulations were performed using the Ackers-White and the Meyer-Peter Müller sediment 

transport methods. Analyzing the results, it was found that none of the formulas tested satisfactorily 

portrayed the dynamics involved in the transport of sediments in the post-breakage scenario of B1. 

The discrepancies observed in the results may have several reasons, mainly related to the input 

parameters of the model and the criteria and assumptions adopted. Therefore, when there is a lack of 

accurate data from the contribution areas under study, the application of the HEC-RAS program in 

simulations of surface water quality alteration in dam failure events is not satisfactory.  
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INTRODUÇÃO  

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo para o bem-estar e a 

qualidade de vida da presente e das futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de 

uma sociedade equânime, desde que seja operada com responsabilidade social, devendo estar sempre 

presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável (FARIAS, 2002).  

A crescente demanda mundial por bens minerais, aliada ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico, acaba por conduzir a um aumento na quantidade de rejeitos produzidos. Essa crescente 

geração de rejeitos tem influenciado um aumento significativo das estruturas armazenadoras, 

concomitantemente ao número de acidentes ocorridos com elas, despertando a atenção da 

comunidade e de autoridades para questões de segurança associada a tais estruturas (SOARES, 2010).  

Em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho (MG), houve um dos maiores desastres 

com rejeitos de mineração no Brasil, caracterizado pela ruptura da Barragem 1 (B1) da mina Córrego 

do Feijão, operada pela Vale, construída em 1976 e alteada pelo método de montante. A sua altura 

era de 86 m, enquanto os rejeitos dispostos ocupavam uma área de 249,5 mil m² e o volume era de 

11,7 milhões de m³ (VALE, 2020). Houve 272 perdas de vidas humanas e, segundo dados do Serviço 

Geológico do Brasil, a pluma percorreu cerca de 98 km e, de acordo com a defesa civil, cerca de 138 

pessoas ficaram desabrigadas. Além das perdas de vida, o ecossistema sofreu devastadora alteração. 

Modelos de risco e de danos ainda apresentam diversas incertezas associadas ao 

desconhecimento dos processos reológicos e da interação química e geotécnica que ocorrem na “caixa 

preta” de uma barragem antiga, como o caso da B1. Uma onda de cheia provocada pela ruptura desse 

tipo de obra leva ao escoamento brusco do fluido contido para jusante, gerando vazões, profundidades 

e velocidades bastante superiores às máximas naturais para o curso de água, podendo ocasionar perda 

de bens naturais, materiais e de vidas humanas. Nesse contexto, é fundamental analisar, 

prospectivamente, as consequências do rompimento hipotético dessas estruturas a fim de se 

estabelecerem regras operacionais dos reservatórios, planos de evacuação da população e critérios 

para ocupação das áreas potencialmente atingidas (COLLISCHONN e TUCCI, 1997).  

Um dos programas mais usuais para a realização de modelagens hidráulicas é o HEC-RAS 

(USACE, 2016) e, apesar de ser comumente utilizado para modelar a água que flui através de sistemas 

de canais abertos e computar os perfis de superfície da água, com o programa em questão também é 

possível modelar o transporte de sedimentos em um dado canal.  

Devido a sua ampla aceitação e por ser um programa gratuito e de acesso ao público, e devido 

às razões acerca da qualidade da água pós cenário do rompimento de B1, em Brumadinho, fazem-se 

pertinentes simulações de alteração da qualidade de águas superficiais pelo uso do HEC-RAS, 
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atrelada ao transporte de sedimentos, em face dos elevados índices de sólidos suspensos totais e de 

turbidez decorrentes de eventos de ruptura de barragens. Diante disso, pretende-se, com o trabalho 

em questão, prever os cenários de elevação de sólidos suspensos em águas superficiais pós 

rompimento de barragens auxiliando, dessa maneira, a população a jusante de qualquer estrutura, 

assim como a definição de políticas públicas em suas ações emergenciais ligadas à disponibilização 

de água potável. Assim, pretende-se avaliar o uso do programa HEC-RAS para simular alterações da 

qualidade de águas superficiais relacionadas ao transporte de sedimentos, em eventos de ruptura de 

barragens, com foco no rompimento da B1, em Brumadinho (MG). 

 

METODOLOGIA  

O estudo foi viabilizado a partir da disponibilidade de dados associados à ruptura da B1, 

pertencente à Mina Córrego do Feijão - Vale. Os dados de entrada considerados no modelo são 

apresentados a seguir. 

Estações fluviométricas  

Duas estações de monitoramento fluviométrico serviram como base para a construção do modelo 

representativo no HEC-RAS, ambas sob responsabilidade da ANA e da operadora CPRM, sendo elas: 

1. Estação Alberto Flores (código 40740000), localizada no rio Paraopeba, no município de 

Brumadinho (1 km a montante do barramento); e 

2. Estação Ponte Nova do Paraopeba (código 40800001), localizada no rio Paraopeba, no 

município de Juatuba (57 km a jusante do barramento).  

Para o acompanhamento do avanço da pluma de rejeitos decorrente da ruptura da B1, a CPRM 

definiu 4 pontos de amostragem de concentração de sólidos em suspensão entre Alberto Flores e 

Ponte Nova do Paraopeba: estação Mário Campos (40784000) (29 km do barramento), Ponte BR‐381 

(40 km do barramento), montante da BR‐262 (48 km do barramento) e Ponte BR‐262 (52 km do 

barramento).  

Geometria do vale  

O trecho de estudo teve início na confluência entre o ribeirão Ferro Carvão, no qual se situava a 

B1, e o rio Paraopeba até um ponto a montante da confluência do córrego Ceriroca, em Juatuba, 

caracterizando um trecho de, aproximadamente, 49 km. Para o presente estudo, definiu-se o 

coeficiente de rugosidade de Manning no trecho em análise a partir de imagens de satélite, 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 4 

considerando-se o tipo de uso e ocupação do solo. Essa determinação do coeficiente se baseou nos 

valores tabelados por Chow (1959).  

Hidrograma de cheia  

A estação Alberto Flores (40740000) foi selecionada para a construção do hidrograma de cheia 

pela proximidade com a B1, pois se localiza a montante da confluência do ribeirão Ferro Carvão e o 

rio Paraopeba.  Como a ruptura da B1 ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019, optou-se por analisar as 

vazões por um período de um mês, para representar o curso de água em cenário pós acidente, entre 

26 de janeiro e 25 de fevereiro de 2019 (Figura 1). 

Figura 1 - Hidrograma obtido a partir de vazões de monitoramento fluviométrico da estação Alberto Flores. 

 
Fonte: Autoria própria. Dados do portal “Hidroweb” – ANA. 

Essa estação possui dados de monitoramento da qualidade da água apenas em datas específicas, 

significativamente espaçadas entre elas. Entretanto, é plausível a consideração da temperatura do 

fluido como 25ºC sendo, este, um valor médio estimado entre aqueles registrados na série histórica 

da estação. 

Granulometria dos sedimentos  

De acordo com a CPRM (2019), o material em suspensão do rio Paraopeba após a ruptura da B1 

era constituído de, basicamente, silte muito fino. A curva granulométrica do material em suspensão 

do rio Paraopeba após a ruptura da B1, publicada pela CPRM em 2019, e a curva do material que se 

encontrava armazenado na B1, conforme o Relatório Preliminar do Modelo Computacional de 

Transporte de Sedimentos da B1 – elaborado por uma empresa de consultoria local, são apresentadas 

na Figura 2.  
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Figura 2 - Curvas Granulométricas do material em suspensão do rio Paraopeba após ruptura da barragem 

(esquerda) e do material que se encontrava armazenado na estrutura (direita). 

 
          Fonte: CPRM (2019)            Fonte: Confidencial. 

Buscando tornar o modelo o mais verossímil possível, optou-se por utilizar a curva granulométrica 

construída pela empresa de consultoria local. 

Transporte de sedimentos  

O número de observações dos dados de monitoramento sedimentológico da estação Alberto 

Flores era muito pouco representativo para a variação da concentração de sedimentos em suspensão 

registrada ao longo do período de monitoramento. Por conta disso, a partir dos dados de 

monitoramento de sedimentos pela estação Ponte Nova do Paraopeba, a CPRM (2019) construiu a 

curva chave de sedimentos utilizada no modelo, a qual representa a descarga sólida em suspensão. 

Essa descarga sólida foi majorada em 5%, de forma a se representar, também, o material de arraste, 

segundo preconizado pela ELETROBRÁS (1992). A curva chave é apresentada na Figura 3.  

Figura 3 - Curva chave de sedimentos. 

5  
Fonte: CPRM (2019) 
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Variação da cota do leito  

Devido à complexidade em se calibrar as profundidades nas seções em que houve erosão do 

leito, optou-se pela definição de uma altura única para representar essas profundidades de erosão de 

todo o trecho, igual a 0,50 m, conforme sugerido por Lopes (2012). 

Definição do método de estimativa do transporte de sedimentos  

De posse da granulometria do material antes retido na B1 e por ser uma formulação desenvolvida 

para partículas compreendidas entre 0,04 mm e 4 mm, decidiu-se utilizar o método proposto por 

Ackers-White. Ademais, por motivos de comparação, optou-se por utilizar, também, o método de 

Meyer-Peter Müller, por ser o mais antigo – e muito aceito no meio acadêmico – além de ter sido 

desenvolvido a partir de ensaios que englobaram uma gama de valores com diferentes profundidades, 

inclinações, granulometrias e pesos específicos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Alberto Flores (40740000)  

Esperava-se que, no dia posterior à ruptura da B1, na estação Alberto Flores, houvesse ainda um 

pico da concentração de sedimentos que, ao longo do tempo, fosse reduzindo com relação à vazão 

afluente. O gráfico resultante da concentração de sedimentos (em mg/l) – comparando também os 

métodos de Ackers-White e de Meyer-Peter Müller – é apresentado na Figura 4. A partir dele, 

percebe-se que a situação esperada condiz com aquela originada a partir do modelo de transporte de 

sedimentos no programa HEC-RAS – versão 5.0.7, em se tratando de sua forma.  

Figura 4 - Resultados da concentração na seção representativa próxima à estação Alberto Flores. 
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Como a estação Alberto Flores foi prejudicada com a ruptura da B1, não se tem o monitoramento 

sedimentométrico no período em análise, estando este restrito apenas aos dias 12 e 19 de fevereiro de 

2019. Entretanto, para que pudesse ser feita uma verificação da ordem de grandeza dos resultados 

obtidos a partir da modelagem, comparou-se os valores obtidos nesses dias (Tabela 1). 

Tabela 1 - Resultados da descarga de sedimentos na seção representativa próxima à estação Alberto Flores. 

Tipo de resultado Data Concentração de sedimentos (mg/l) 

Hidroweb ANA 
12/02/2019 289,40 

19/02/2019 885,00 

Meyer-Peter Müller 
12/02/2019 68,15 

19/02/2019 207,94 

Ackers-White 
12/02/2019 34,68 

19/02/2019 195,91 

 

No que tange à concentração de sedimentos, conclui-se que os dois métodos analisados 

obtiveram resultados muito similares entre si. Por conseguinte, nota-se que, próximo à estação em 

análise, não há objeção quanto à escolha do melhor método para a situação problema em questão.  

Com relação à descarga de sedimentos, nota-se uma significativa diferença entre os valores 

encontrados, considerando-se ambos os métodos de transporte de sedimentos avaliados.  

Mário Campos (40784000)  

Para análise dos resultados encontrados próximos à estação Mário Campos, é pertinente citar 

que sua comparação foi realizada utilizando-se, como fonte, o Relatório de Monitoramento 

Hidrológico e Sedimentométrico, emitido pela CPRM em 2019. Por conseguinte, os gráficos 

resultantes da concentração (em mg/l) e da descarga de sedimentos (t/d) – comparando os métodos 

de Ackers-White e de Meyer-Peter Müller – são apresentados na Figura 5.  

Figura 5 - Resultados da concentração (esquerda) e da descarga de sedimentos (direita) na seção 
representativa próxima à estação Mário Campos. 

 
 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 8 

A partir da Figura 5, percebe-se que a situação esperada (pico da descarga de sedimentos 

ocorrendo não no início do evento, mas sim em data posterior) não condiz com a originada a partir 

do modelo de transporte de sedimentos no programa HEC-RAS. Ademais, nota-se que os resultados 

obtidos pelo método de Ackers-White apresentam grande variação quando comparado ao de 

MeyerPeter Müller, sendo que ambos apresentam resultados discrepantes quando comparados 

àqueles publicados pela ANA e/ou calculados pela CPRM.  

Depreende-se, portanto, que as modelagens realizadas para o ponto próximo à estação Mário 

Campos, independentemente do método de transporte de sedimentos, não foram verossímeis quando 

comparadas aos pontos observados em campo (publicados pela ANA) ou calculados (pela CPRM).  

Ponte Nova do Paraopeba (40800001)  

A estação Ponte Nova do Paraopeba (40800001) se localiza a 57 km da estrutura e, por 

conseguinte, está a jusante do final do trecho avaliado no presente estudo (49 km). Posto isso, 

considerou-se a última e mais a jusante seção representativa (cross section) do modelo.  

É pertinente citar que a comparação dos resultados foi realizada utilizando-se, também, os dados 

emitidos pela CPRM em 2019. Os gráficos resultantes da concentração (em mg/l) e da descarga de 

sedimentos (t/d), além das comparações pertinentes, são apresentados na Figura 6.  

Figura 6 - Resultados da concentração (esquerda) e da descarga de sedimentos (direita) na seção 

representativa próxima à estação Ponte Nova do Paraopeba. 

 
 

Novamente, percebe-se que a situação esperada não condiz com aquela originada a partir do 

modelo de transporte de sedimentos no programa HEC-RAS. Ademais, nota-se que os resultados 

obtidos pelo método de Ackers-White apresentam grande variação quando comparados aos de 

MeyerPeter Müller e àqueles publicados pela ANA e/ou calculados pela CPRM.  

Adicionalmente, verifica-se que os resultados obtidos pelo método de Meyer-Peter Müller 

apresentam a mesma ordem de grandeza quando comparados àqueles publicados pela ANA e/ou 
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calculados pela CPRM, apesar de possuírem curvas com comportamentos distintos. Depreende-se, 

portanto, que as modelagens realizadas para o ponto próximo à estação Ponte Nova do Paraopeba, 

seja com a utilização do método de Ackers-White ou de Meyer-Peter Müller, não foram verossímeis 

quando comparadas aos pontos publicados pela ANA ou pela CPRM.  

Principais motivos para as discrepâncias dos resultados  

Alguns parâmetros de entrada podem ter influenciado nas diferenças encontradas entre os 

resultados do modelo HEC-RAS e aqueles calculados pela CPRM ou publicados pela ANA, como o 

coeficiente de rugosidade de Manning, que é uma das principais e mais complexas variáveis para o 

cálculo de vazão. Como sua a determinação foi realizada a partir de imagens de satélite, cogita-se que 

exista uma incerteza associada aos valores, que podem alterar os resultados do modelo.  

Um segundo fator influenciador é a escolha do método que melhor se ajusta aos dados de campo 

para a realização das simulações. Quando o fluxo de sedimentos é modelado a partir de métodos de 

cálculo indiretos de transporte, os dados devem ser coletados criteriosamente para não produzir 

resultados indesejados. No presente trabalho, foram escolhidos dois diferentes métodos de transporte 

de sedimentos, ambos construídos com base em sedimentos produzidos naturalmente em bacias 

hidrográficas. Como o sedimento tratado foi rejeito, entende-se que sua complexidade seja maior, 

aumentando ainda mais a incerteza da aplicação de tais fórmulas na previsão do transporte dos 

sólidos, e por consequência, da qualidade da água associada a estes sedimentos.  

 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Conforme observado nos resultados das simulações realizadas no programa HEC-RAS, tanto a 

partir da utilização do método de Ackers-White, como de Meyer-Peter Müller, conclui-se que o 

modelo construído – considerando os dados disponíveis para a realização do estudo e as assunções 

feitas – não retratou de forma satisfatória a dinâmica envolvida no transporte de sedimentos, no trecho 

em questão, em cenário pós ruptura da B1. Percebeu-se, também, que nenhum dos dois métodos de 

transporte de sedimentos utilizados apresentou um resultado considerado verossímil. 

As discrepâncias observadas nos resultados podem ter diversos motivos, principalmente 

relacionados aos parâmetros de entrada do modelo e aos critérios e premissas adotados. Esses motivos 

podem ser concernentes aos coeficientes de rugosidade de Manning utilizados, aos métodos de 

transporte de sedimentos optados, dentre outros.   

Por fim, conclui-se que a qualidade e a quantidade dos dados de entrada influenciam 

significativamente no resultado obtido a partir de uma modelagem de transporte de sedimentos 
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utilizando o programa HEC-RAS, sendo, este, possuidor de expressiva sensibilidade. Salienta-se que 

esse grau de sensibilidade foi constatado ao se verificar variabilidade importante nos resultados a 

partir de pequenas alterações nos dados de entrada.  

Dessa maneira, infere-se que, quando da insuficiência de dados precisos das áreas de 

contribuição em estudo, a aplicação do programa HEC-RAS em simulações de alteração da qualidade 

de águas superficiais decorrentes do transporte de sedimentos oriundos de eventos de ruptura de 

barragens deve ser avaliada com cautela.  

Quanto a possíveis trabalhos futuros, recomenda-se uma análise mais profunda acerca da escolha 

do melhor método de simulação do transporte de sedimentos, buscando-se prever, com maior 

precisão, as descargas de sedimentos no curso de água em estudo. Também, sugere-se estudar o 

mesmo caso com recurso a outro modelo computacional para posterior comparação de resultados.  
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