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Barragens de rejeitos são estruturas que armazenam grandes volumes de materiais não-

aproveitáveis economicamente (rejeitos) da mineração. Tais estruturas apresentam riscos

extraordinários para comunidades, infraestrutura e meio ambiente, visto que há a possibilidade de

falhas e consequente ruptura da barragem, liberando volumes consideráveis de rejeitos no vale a

jusante. Estudos numéricos de ruptura de barragens são executados para estimar danos

ambientes, sociais e econômicos, bem como planejar ações de mitigação de danos e planos de

emergência, através da avaliação das características do escoamento da lama de rejeitos (alcance,

área inundada, velocidades, profundidades, etc). Geralmente, parâmetros de entrada para modelos

numéricos (HEC-RAS, RiverFlow2d, MIKE21, etc) são os parâmetros de brecha, que fornecerá o

hidrograma de ruptura, e as características reológicas dos rejeitos. Esses parâmetros de entrada

afetam significativamente o escoamento, logo a avaliação da sensibilidade de cada um deles no

modelo numérico é muito importante. Neste contexto, este projeto aplicará uma abordagem

probabilística para avaliar e quantificar a sensibilidade de cada parâmetro de entrada usando o

modelo determinístico HEC-RAS 6.2. Essa abordagem requer uma quantidade significativa de

dados produzidos pelo HEC-RAS 6.2, que será usada para construir e validar um modelo
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substitutivo (metamodelo) usando a técnica de Expansão em Polinômio Caos via regressão. O

método dos Índices de Sobol será aplicado diretamente no metamodelo, permitindo a

quantificação da sensibilidade de cada parâmetros sobre os dados produzidos.
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Abordagem probabilística em estudos de ruptura de barragens de rejeitos com fins deAbordagem probabilística em estudos de ruptura de barragens de rejeitos com fins de
definição de metodologia consistentedefinição de metodologia consistente

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Dados topográficos e dados de saída de simulações numéricas serão coletadas, como área de

inundação e tempo de chegada, profundidade e velocidade média em seções específicas do

escoamento. Dados topográficos serão armazenados em arquivos .hgt (análogo ao formato .tiff) e

saídas brutas de simulações serão armazenadas em arquivos .hdf.

Resultados processados das saídas brutas serão armazenadas em arquivos ASCII, organizados em

colunas e linhas, visto que são facilmente manipuláveis em códigos de linguagem Python e

MATLAB/Octave. 

Estima-se que o volume de dados brutos seja da ordem de gigabytes (GB) e de resultados

processados na ordem de dezenas de megabytes (MB).

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Dados topográficos serão obtidos por bases de dados topográficas livres, como a base do Shuttle

Radar Topography Mission (SRTM) e do ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM). Dados

de simulações numéricas serão produzidos pelo código numérico HEC-RAS 6.2. Dados processados

e filtrados serão produzidos por códigos escritos em linguagem Python e MATLAB/Octave.

Pastas e arquivos serão nomeados de acordo com o caso estudado e o número da amostra. Por

exemplo, duas pastas serão criadas (caso1 e caso2) e, considerando o caso 1 e uma amostra particular

"amostra 6", o arquivo será nomeado como "caso1_amostra006.txt". Três números serão usados para

descrever o número da amostra para facilitar a indexação e ordenação de arquivos na pasta.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Arquivos de texto nomeado "leiame.txt" serão criados para explicar os dados em cada pasta. Cada

etapa dos códigos produzidos em linguagem Python e MATLAB/Octave serão descritos nas linhas

de código em comentários.
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Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Não há conflitos éticos no que se refere à obtenção e à produção dos dados.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Os dados gerados serão propriedade das instituições envolvidas no projeto. Os direitos autorais e

direitos de propriedade intelectual da pesquisa serão determinados pelo grupo de pesquisa na

publicação de resultados em periódicos científicos e congressos.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Dados serão armazenados tanto em serviços de armazenamento em nuvem (Google Drive e

DropBox, por exemplo) quanto em aparelhos de armazenamento externo (HDs de computador).

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Em eventual publicação da pesquisa, permissões para acesso aos dados serão dadas ao repositório do

periódico para publicização como material suplementar. Relatores da agência de fomento terão

acesso aos dados para avaliar os relatórios. Acesso será concedido em qualquer caso mediante

justificativa plausível.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Dados processados/filtrados são os dados mais relevantes no quesito de análise com fins de

transparência da pesquisa e deverão ser armazenados por mais tempo que o prazo de execução do

projeto. Dados brutos de simulação serão armazenados durante o prazo de execução do projeto (por

volta de 3 a 4 anos).

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?
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Dados serão armazenados tanto em serviços de armazenamento em nuvem (Google Drive e

DropBox, por exemplo) quanto em aparelhos de armazenamento externo (HDs de computador).

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Em eventual publicação da pesquisa, os dados serão compartilhados como material suplementar do

periódico no qual a pesquisa será publicada. Em relatórios para a agência de fomento e para qualquer

pedido de acesso sob justificativa plausível, um link para o repositório em nuvem será

disponibilizado.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Não.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

O pesquisador principal do projeto será responsável pelo gerenciamento dos dados.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Recursos adicionais não serão necessários a priori. 
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