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LIÇÕES APRENDIDAS COM 
ACIDENTES E INCIDENTES 
EM BARRAGENS E OBRAS 
ANEXAS NO BRASIL

Galgamento de pequena barragem
(Rio Mundaú, em Campo Largo/AL), 
enfatiza importância de obras 
para controle de cheias.



Apresentação

A segunda parte deste trabalho, denominada de RELATOS, consiste na 

apresentação de casos de acidentes e incidentes selecionados. Todos os 

casos ocorreram em território brasileiro. 

Constata-se que, com exceção de algumas iniciativas de repercussão 

restrita, nenhum trabalho de compilação de acidentes ocorridos no Brasil 

possui abrangência nacional, limitando-se, também, a relacionar os casos 

mais impactantes.

O presente texto sobre relatos cobre 160 casos de barragens, algumas delas com 

mais de um relato de acidente ou incidente, totalizando 166 casos, identificados 

e selecionados de várias formas. Muitos deles, cerca de 40%, receberam 

cobertura técnica abrangente, podendo ser descritos e condensados de forma 

bastante fiel. Outra parcela de 40% dos casos foi objeto de abordagem técnica 

mais superficial, carecendo de informações importantes, o que levou os autores 

a identificá-los como de “documentação técnica escassa”.

A parcela de 20% restante foi conhecida através da atuação da imprensa e 

se refere aos eventos que causaram impactos em populações ribeirinhas, 

vias de comunicação e/ou áreas ribeirinhas de núcleos urbanos, tendo sido 

objeto de manchetes em órgãos da imprensa local e regional. Para estes 

casos, as informações costumam ser imprecisas e, às vezes, conflitantes. 

Decorridos alguns dias desde o impacto do evento, a imprensa não mais 

as noticia. Resta, entretanto, o registro de sua ocorrência, ainda que 

frequentemente superficial e pouco esclarecedor.

A forma de apresentação dos relatos teve que ser padronizada. Adotou-se 

um formulário padrão, em que se procurou inserir, de maneira resumida, os 

aspectos relevantes de cada caso. Cada relato ocupa entre uma página a uma 

dezena de páginas, dependendo do volume e da qualidade das informações 

obtidas. Ao final de cada relato, buscou-se identificar as causas da ocorrência, 

mas essa tentativa nem sempre foi sucedida em função da escassez das 

informações. A apresentação dos relatos ocorre em ordem alfabética.
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

AÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves

Piranhas-Açu
Entre 1979 e 1983
Dezembro de 1980 e 15 de dezembro de 1981
Técnica

1. Descrição da barragem

A barragem do Açu (Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves) se localiza no 

rio Piranhas, cerca de 6 km a montante da cidade do Açu, no Estado do Rio 

Grande do Norte, e dista de Natal cerca de 250 km. Ela foi erguida para atender 

à necessidade de suprimento de água do Projeto de Irrigação do Baixo Açu.

Trata-se de uma barragem de terra, com extensão de aproximadamente 

2.550 m, tendo em sua ombreira direita o vertedouro principal e contando, 

ainda, com dois diques transbordáveis e um dique fusível. A adução a 

partir da tomada d’água é em túnel, com extensão de 160 m, localizada na 

margem direita.

A construção da barragem foi iniciada em 1979 e finalizada em 1983. A 

seção típica do projeto original é apresentada na Figura 2.1. A presença 

de uma camada de aluvião na fundação, com cerca de 30 m de espessura, 

constituída por areia média e grossa, com bolsões de pedregulho, motivou 

a implantação de uma trincheira de vedação, localizada no pé de montante 

da barragem, alcançando, em profundidade, o topo do substrato rochoso.

Os materiais empregados na construção da barragem do Açu foram, 

basicamente, os sedimentos presentes nas proximidades do sítio. Foram 

utilizados os solos aluvionares silto-argilosos de coloração escura (IIA) 

encontrados nas margens do rio, o cascalho com matriz argilo-arenosa (IB) 

que ocorre em um terraço na margem esquerda, e os sedimentos arenosos 

(IC) existentes no leito do rio, de granulometria média a grossa. O material 

rochoso foi retirado de uma pedreira de granito na margem esquerda.

Em 1980, um consultor estrangeiro, chamado para opinar sobre rebaixamento 

e instrumentação, disse (com base em curvas granulométricas) que o material 

IC não seria impermeável o suficiente e sugeriu a colocação de uma camada 

de solo IIA, com 7 m de espessura, sobre a areia de fundação, ligando o núcleo 

à trincheira de vedação. O projeto foi modificado como mostrado na seção 

da Figura 2.2, de modo que o material silto-argiloso aluvionar escuro (IIA) 

tornou-se contínuo entre o núcleo da barragem e a trincheira de vedação a 

montante. A construção se desenvolveu ao longo dos anos de 1980 e 1981.

RN
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Figura 2.1 – Seção original da barragem do Açu (Nunes e Mello, 1982)

Figura 2.2 – Nova seção da barragem do Açu adotada em 1980 (Nunes e Mello, 1982)

RNAÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves
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2. Descrição dos acidentes

Durante a construção ocorreram dois episódios de ruptura, descritos a seguir.

Mello (1982) e Sandroni (1986) mencionam que, no início de dezembro de 

1980, ocorreram dois deslizamentos vizinhos (separados por 10 m) e quase 

simultâneos, em um alteamento antecipado do aterro de solo fino (IIA) 

construído rapidamente (em cerca de um mês). Esse alteamento teve como 

finalidade atuar como “ensecadeira” para conter uma eventual enchente. 

Essas duas rupturas abrangeram cerca de 150 m de extensão cada, possuíam 

14 m de altura e talude 1,0V:1,5H, e ocorreram pouco depois de concluída 

a construção do alteamento. As superfícies de ruptura se desenvolveram 

inteiramente dentro do maciço argiloso e foram do tipo rotacional, como 

indicado na Figura 2.3.
A obra prosseguiu pautada pela seção da Figura 2.2, exceto pelo fato do 

desvio de umidade especificado para o solo IIA ter sido deslocado para o 

lado seco (acima da El. 36,00 m, na qual a obra se encontrava quando a 

decisão foi tomada).

Em 15 de dezembro de 1981, quando a construção do aterro da barragem 

central encontrava-se com aproximadamente 35 m de altura, faltando 

apenas 5 m para atingir o nível final de projeto, ocorreu a ruptura do talude 

de montante da barragem. O primeiro sinal do acidente foi notado com o 

aparecimento de fissuras na praça de construção, de forma não contínua, 

ao longo da linha que define a superfície de jusante do núcleo da barragem. 

Logo após, constatou-se que essas fissuras estabeleceram continuidade 

numa longa extensão. Em seguida, observou-se o aparecimento de novas 

fissuras paralelas às anteriormente mencionadas e também o progressivo 

aumento de sua abertura. Começou então o movimento descendente 

do talude de montante da barragem, acompanhado da movimentação 

de sua berma, desenvolvendo-se de forma contínua na extensão de 

aproximadamente 600 m. 

RN

Figura 2.3 – Rupturas no alteamento antecipado ocorridas em dezembro de 1980 (Sandroni, Notas de Aula, inédito)

AÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves
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Figura 2.4 – Descrição da sequência da ruptura em 15/12/1981 (Sandroni, 1986)

RN

Do instante de observação das primeiras fissuras até a ruptura do talude de 

montante decorreram cerca de 30 minutos (descrição detalhada na Figura 
2.4). Com a ruptura, o nível do maciço acidentado ficou 15 m abaixo da 

cota do aterro não envolvido no deslizamento e ocorreu o deslocamento 

horizontal do pé do talude de montante da barragem em aproximadamente 

25 m de extensão. O acidente mobilizou mais de 800.000 m3 de solo e 

enrocamento. A Figura 2.5 apresenta uma seção da barragem após a 

ruptura. A posição da superfície de ruptura foi minuciosamente investigada 

através de poços, como mostrado na Figura 2.6.

As Figuras 2.7 e 2.8 apresentam fotos aéreas do trecho escorregado, em 

vista de montante para jusante e em vista lateral desde a ombreira esquerda, 

respectivamente (Sandroni, arquivo pessoal).

3. Consequências do acidente

O acidente de 15 de dezembro de 1981 representou a perda quase total 

da obra construída até aquele momento. Não houve outros danos, 

além daqueles sofridos pela própria obra. Dada a importância do 

empreendimento, o DNOCS empreendeu sua reconstrução.

AÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves
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RNAÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves

Figura 2.5 – Seção da barragem após o rompimento (Nunes e Mello, 1982)

Figura 2.6 – Geometria das rupturas e posição da superfície de ruptura em poços (Mello,1982)
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Figura 2.7 – Vista do paramento de montante após escorregamento 
(Sandroni, Notas de Aula, Inédito)

Figura 2.8 – Vista lateral desde a ombreira esquerda após escorregamento  
(Sandroni, Notas de Aula, Inédito)

RNAÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves
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Figura 2.9 – Seção da barragem após a reconstrução (Nunes e Mello, 1982)

RNAÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída com nova configuração. O novo maciço foi 

construído com seção homogênea, utilizando-se cascalho areno-argiloso 

existente em grande quantidade no local. O filtro chaminé inclinado, com 

4,5 m de espessura, alcançou a cota 60,70 m em seu topo (Figura 2.9).

Todos os materiais envolvidos no escorregamento foram removidos, 

totalizando cerca de 1,2 x 106 m3 (com exceção da parte inferior do solo 

argiloso, como se pode ver na Figura 2.9). 

Esses materiais foram lançados e compactados a montante da berma de 

recobrimento da trincheira de vedação constituindo um tapete com até  

600 m de extensão no sentido montante-jusante (não mostrado na  

Figura 2.9). Uma visão geral da reconstrução da barragem está apresentada 

na Figura 2.10.

A nova estrutura foi intensamente instrumentada, com piezômetros de tubo 

aberto (tipo Casagrande), piezômetros pneumáticos, medidores de nível 

d’água, inclinômetros, marcos superficiais e extensômetros magnéticos.
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Figura 2.10 – Visão geral da reconstrução da barragem (Sandroni, Notas de Aula, Inédito)

5. Causas do acidente

O relatório final sobre as causas do acidente, segundo nota do DNOCS de 

março de 1982, atribui o escorregamento às elevadas pressões neutras 

desenvolvidas no material argiloso preto que constituía o núcleo e a parte 

inferior da berma de montante.

Após o acidente e para a reconstrução da estrutura, as características 

geotécnicas dos materiais constituintes do aterro e da fundação foram 

exaustivamente investigadas. Aspectos da mecânica dos escorregamentos 

podem ser encontrados em Sandroni (1986) e Mello (1982). Nessas mesmas 

referências se encontram análises e estudos de estabilidade do acidente.

RNAÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves
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RNAÇU
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

AGROVILA 1 
Santa Júlia

ES

Córrego Santa Júlia
2017
15/01/2018
Jornalística

Figura 2.11 – Barragem de Santa Júlia, ao longo do córrego homônimo 
(Internet - https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-
55-barragens-no-espirito-santo-0519) 

Figura 2.12 – Início da construção da barragem Santa Júlia 
(Internet – https://www.flickr.com/photos/governodoes/
albums/72157687180063075 - Acesso em 15/04/20)

1. Descrição da barragem

Em São Roque do Canaã, noroeste do Estado do Espírito Santo, foram 

construídas duas barragens para fins de abastecimento de água à 

população urbana. Uma delas situa-se na Agrovila, em área do município, 

com capacidade de represamento de 45.000 m3 de água. Trata-se de uma 

estrutura de concreto, provida de soleira vertente sem perfil hidráulico, 

aparentemente envolvida em solo nas duas ombreiras (Figura 2.11).

A Figura 2.12 documenta a fase inicial dos trabalhos de implantação da 

barragem.

https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-55-barragens-no-espirito-santo-0519
https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-55-barragens-no-espirito-santo-0519
https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums/72157687180063075
https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums/72157687180063075
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AGROVILA 1 
Santa Júlia

ES

2. Descrição do acidente

Consta que o acidente aconteceu pouco após o primeiro enchimento do 

reservatório, o que ocorreu com as chuvas do começo do mês. No dia 15 

de janeiro, a pressão da água abriu uma brecha por debaixo da estrutura e 

a enxurrada fez uma enorme erosão tubular, causando o esvaziamento do 

reservatório (Figura 2.13).

Figura 2.13 – Outra vista da barragem de Agrovila, no córrego Santa Júlia  
(O Globo, 2018)

4. Medidas de recuperação

As estruturas haviam sido construídas pelo Governo do Estado. Após o 

esvaziamento da represa pela brecha que se formou sob a estrutura da 

barragem, a Secretaria Estadual de Agricultura declarou à imprensa que as 

obras não estavam prontas ainda e que a previsão era de que os reparos 

fossem feitos em até 60 dias.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações técnicas sobre as causas do acidente. 

As imagens da barragem mostram que a soleira do vertedouro não possui 

perfil hidráulico adequado, visto que a crista é horizontalizada, seguida por 

uma quina brusca. As ombreiras aparentam se situar em solo. Segundo 

as reportagens da imprensa, “a força da água abriu um buraco por baixo 

da represa e a enxurrada fez uma enorme valeta.” Pressupõe-se que a 

estrutura de concreto não tenha alcançado, em pelo menos algum trecho, 

o substrato rochoso, de modo que, uma vez enchido o reservatório, a carga 

d’água exerceu pressão suficiente para erodir o solo que se encontrava sob 

a estrutura, abrindo caminho para o esvaziamento do lago.

3. Consequências do acidente

Não houve outras consequências além do esvaziamento do volume de água 

inicialmente represado, frustrando as expectativas da população ribeirinha 

que vive de atividades agrícolas em pequenas propriedades.
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6. Material consultado

A GAZETA – Grande Vitória - Força-tarefa já vistoriou 55 barragens no Espírito Santo - 14/05/2019 - https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-55-

barragens-no-espirito-santo-0519 - Acesso em 14/04/2020

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – Relatórios de Segurança de Barragens, 2018 (Alto Santa Júlia – pág. 48)

G1.GLOGO – Vazamentos secam duas barragens em São Roque do Canaã, ES – 22/01/2018 - internet - https://g1.globo.com/es/espirito-santo/norte-noroeste-es/

noticia/vazamentos-secam-duas-barragens-secam-em-sao-roque-do-canaa-es.ghtml - Acesso em 14/04/2020

AGROVILA 1 
Santa Júlia

ES

https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-55-barragens-no-espirito-santo-0519
https://www.agazeta.com.br/es/gv/forca-tarefa-ja-vistoriou-55-barragens-no-espirito-santo-0519
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/norte-noroeste-es/noticia/vazamentos-secam-duas-barragens-secam-em-sao-roque-do-canaa-es.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/norte-noroeste-es/noticia/vazamentos-secam-duas-barragens-secam-em-sao-roque-do-canaa-es.ghtml
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

AGROVILA 2
Alto Santa Júlia

ES

Córrego Santa Júlia
2017
15/01/2018
Jornalística

1. Descrição da barragem

Trata-se de uma de duas barragens construídas pela Prefeitura Municipal de São 

Roque do Canaã, no distrito de Agrovila, na zona rural do município, Estado do 

Espírito Santo, tendo como órgão fiscalizador a Agência Estadual de Recursos 

Hídricos (AGERH). Ambas destinadas ao abastecimento de água à área urbana.  

A barragem de Alto Santa Júlia é uma estrutura de concreto em contrafortes, com 

altura máxima de 10,50 m, capaz de armazenar 130.000 m3 de água (Figura 2.14). 

A barragem consiste em uma estrutura formada por uma parede de concreto 

vertical, apoiada em contrafortes (Figura 2.15).

Figura 2.14 – Barragem Alto Santa Júlia, com reservatório cheio 
(Foto: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento)

Figura 2.15 – Barragem Alto Santa Júlia em construção (Internet -  
https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums/72157687180063075)

https://www.flickr.com/photos/governodoes/albums/72157687180063075
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AGROVILA 2
Alto Santa Júlia

ES

2. Descrição do acidente

Após jornais do Estado do Espírito Santo terem noticiado o rompimento da 

barragem, em 15 de janeiro de 2018, a Agência Nacional de Águas (ANA) entrou 

em contato com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

(SEAG), responsável pela construção de barragens no Estado, que informou 

não ter ocorrido rompimento, mas sim vazamento de água acumulada através 

de três pontos específicos, quando o reservatório da barragem já se encontrava 

cheio. Foram identificados dois pontos de surgência provocados por fissuras 

na rocha sob a barragem, um bem próximo à linha de escoamento do monge 

(estrutura de extravasamento) e outro mais acima, em direção à ombreira 

esquerda. Um terceiro ponto consistiu em uma erosão causada pela água, 

na lateral da barragem de concreto, motivada pelo fato de a estrutura ter sido 

construída sem ter encontrado rocha para seu engastamento (Figura 2.16).

Figura 2.16 – Barragem de Alto Santa Júlia após esvaziamento do reservatório 
por vazamentos de água (Internet)

3. Consequências do acidente

Não houve consequências a jusante, além do esvaziamento do reservatório 

ter frustrado as expectativas dos moradores da região.

4. Medidas de recuperação

Conforme relato da ANA, na percolação da ombreira direita foi feita uma 

ala de concreto preenchida com aterro compactado coberto por proteção 

mecânica. Nos vazamentos pela rocha da fundação foi aplicada nata de 

cimento e, posteriormente, concreto.

A SEAG, em parceria com a Prefeitura de São Roque do Canaã, se comprometeu 

a monitorar os pontos sensíveis e a elaborar o Plano de Segurança da 

Barragem, abrindo também um canal de comunicação com os moradores.

5. Causas do acidente 

Todos os pontos de vazamento identificados se localizavam na fundação 

da barragem que, aparentemente, não foi preparada de forma adequada 

para receber a estrutura de concreto. Um dos pontos de fuga evidenciou 

claramente que a estrutura não alcançou o substrato rochoso, tendo sido 

apoiada em material erodível. É provável que o material terroso de apoio da 

barragem, naquele ponto específico, tenha sido lixiviado, sob os gradientes 

hidráulicos impostos pela coluna d’água, ocorrendo então o esvaziamento 

do reservatório, mantendo a estrutura da barragem praticamente intacta.



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

AGROVILA 2
Alto Santa Júlia

ES

6. Material consultado

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – Relatórios de Segurança de Barragens, 2018 (Alto Santa Júlia – pág. 48)

FOLHA VITÓRIA – Três barragens do ES apresentam falhas na estrutura segundo relatório da ANA. Internet – 28/01/2019 – Acesso em 14/04/2020.

https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/01/2019/tres-barragens-do-es-apresentam-falhas-na-estrutura-segundo-relatorio-da-ana

REDE GAZETA - Barragens no ES não têm risco imediato de rompimento, diz Agência. Internet – Acesso em 14/04/2020.

https://www.agazeta.com.br/es/gv/barragens-no-es-nao-tem-risco-imediato-de-rompimento-diz-agencia-0219

https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/01/2019/tres-barragens-do-es-apresentam-falhas-na-estrutura-segundo-relatorio-da-ana
https://www.agazeta.com.br/es/gv/barragens-no-es-nao-tem-risco-imediato-de-rompimento-diz-agencia-0219
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Água Vermelha (hoje José Ermírio de Moraes) 

está localizada no rio Grande, entre os Estados de São Paulo e 

Minas Gerais. Sua fundação está assente sobre derrames basálticos 

da Formação Serra Geral, na Grande Bacia Sedimentar do Paraná. 

O vertedouro é de superfície controlado por oito comportas tipo 

segmento e a dissipação de energia das descargas vertidas se dá 

por salto de esqui e se localiza entre a estrutura da tomada d’água/

casa de força e o muro de transição, que é abraçado por maciço de 

enrocamento com núcleo de terra. A altura de queda bruta da usina 

é de aproximadamente 52 m. O vertedouro possui capacidade de 

vazão de 20.000 m3/s e descarga específica é da ordem de 135 m3/

s/m. A jusante do salto de esqui foi pré-escavada uma fossa de 

erosão, com cerca de 15 m de profundidade (Figura 2.17).

Em 1980, época em que havia unidades de geração ainda sendo 

montadas e, consequentemente, as descargas afluentes eram 

predominantemente liberadas pelo vertedouro de maneira 

constante, observou-se que um processo de erosão do talude de 

jusante da barragem da margem esquerda estava em andamento. 

Em 19 de janeiro, durante uma inspeção de rotina, com vazão vertida 

da ordem de 5.000 m3/s, um encarregado observou que blocos do 

enrocamento de basalto do abraço ao muro de transição esquerdo 

estavam se deslocando para fora do maciço de enrocamento.

ÁGUA VERMELHA SP
MG

Grande
Entre 1973 e 1978
Janeiro/1980
Técnica

Figura 2.17 – Arranjo da UHE Água Vermelha (Oliveira & outros, 1985)
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2. Descrição do acidente

O processo de erosão continuou sendo observado nos dias subsequentes. 

Em poucos dias, a erosão havia provocado uma ruptura parcial do talude na 

extensão de 130 m e removido cerca de 40.000 m3 de blocos de rocha e de 

material de transição. Em 22 de janeiro, as comportas foram fechadas por 

poucas horas para permitir que fossem avaliados os danos por inspeção 

subaquática e levantamento por sonar (Figura 2.18).

3. Consequências do acidente

De início, foram feitas diversas tentativas de operação de comportas até se 

conseguir minimizar a velocidade das correntes de retorno junto ao pé do 

enrocamento. Como medida emergencial, blocos de concreto e de rocha 

foram empurrados de modo a formar uma berma ao longo da base do 

talude erodido até encostar-se ao muro esquerdo do vertedouro. Foram 

também lançados três espigões de enrocamento para desviar a trajetória 

das correntes. Essas medidas proporcionaram o controle momentâneo da 

situação, dando tempo para que se decidisse a respeito de uma solução 

definitiva. Foram então realizados estudos em modelo hidráulico reduzido, 

que foi reativado, reproduzindo todos os aspectos observados no protótipo. 

Entretanto, nenhuma das opções estudadas deu resultados convincentes.

4. Medidas de recuperação

Não tendo sido encontrada uma solução através dos estudos em modelo, foi 

então decidido construir um muro de proteção em concreto, com extensão 

de 200 m, ao longo da base do talude acidentado. O topo do muro foi 

definido como sendo o do nível máximo de jusante, equivalente à El. 342,00 

m (Figura 2.19). Com o incremento das vazões vertidas foi possível rebaixar 

gradativamente o nível d’água do reservatório para garantir a laminação de 

eventuais cheias que pudessem ocorrer. No início do período de estiagem 

foram fechadas as comportas e construída uma ensecadeira a jusante para 

implementação da solução escolhida. Os trabalhos de recuperação se 

estenderam ao longo da estação seca de 1980, tendo sido finalizados em 

dezembro daquele ano. 

ÁGUA VERMELHA SP
MG
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Figura 2.18 – Seção da 
barragem da margem 
esquerda. Está assinalado 
o enrocamento em fase 
de erosão por corrente 
de retorno. Entretanto, o 
trecho mais atingido pela 
erosão foi o enrocamento 
do abraço ao muro 
de transição (Oliveira 
& outros, 1985)

Figura 2.19 – UHE 
Água Vermelha: vista 
parcial após o reparo 
realizado no encontro 
do vertedouro com a 
barragem da margem 
esquerda (área 
assinalada) (Internet)

ÁGUA VERMELHA SP
MG
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5. Causas do acidente 

É importante que as equipes de operação sigam os manuais de operação 

que são disponibilizados pelo projeto. No incidente relatado, a operação 

do vertedouro não estava sendo feita simetricamente como o especificado 

pelo projeto. Essa operação assimétrica gerou correntes de retorno que 

erodiram o pé de jusante do maciço de enrocamento do abraço ao muro de 

transição. A erosão progressiva do enrocamento no pé do talude de jusante 

da barragem foi atribuída à atuação conjunta de correntes de retorno e 

gradiente hidráulicos elevados.

Correntes de retorno foram detectadas para operações assimétricas 

em modelo hidráulico, sendo também confirmadas posteriormente ao 

acidente em ensaios realizados em modelo reduzido com a simulação do 

efeito do escoamento provocado pela abertura assimétrica das comportas. 

Evidentemente, as correntes de retorno observadas em modelo para 

aberturas assimétricas das comportas se revelaram mais intensas do que 

aquelas ensaiadas na condição de operação preconizada no projeto. 

Pode-se concluir que, mesmo com a adoção dos melhores recursos 

disponíveis, inclusive técnicas de modelagem, detalhes operacionais podem 

passar despercebidos e somente serem observados na fase operacional do 

protótipo. Por essa razão, as equipes de operação devem ser bem instruídas 

no que se refere a critérios operacionais.

Considerando a eventualidade de algum erro de operação, o projeto deve 

estabelecer mais de uma linha de defesa para situações de risco. Realça-se 

que, durante o projeto, a junta de consultores havia previsto a possibilidade da 

ocorrência dessa erosão e havia recomendado proteção do pé do enrocamento.

6. Material consultado
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DUÓ, A., SILVEIRA, J.F.A. & ABRAHÃO, R.A. – José Ermírio de Moraes (Água Vermelha). In: Simpósio sobre a Geotecnia da Bacia do Alto Paraná. Cadastro geotécnico 

das barragens da Bacia do Alto Paraná. ABMS/ABGE. São Paulo, 1983. Pág. 19-51.
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1. Descrição da barragem

A barragem de Aipim, localizada na região do semiárido da Bahia, no 

município de Antônio Gonçalves, a cerca de 500 km da cidade de Salvador, 

é de suma importância para o sistema de abastecimento de água dos 

municípios de Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves e Campo Formoso. Foi 

construída entre julho de 1995 e junho de1996, é do tipo maciço homogêneo 

de terra, com drenagem interna composta de um filtro chaminé de areia e 

tapete drenante horizontal. 

AIPIM BA

Aipim
Iniciada em julho/1995 e finalizada em junho/1996
Março/2001
Técnica

Figura 2.20 – Barragem de Aipim 
(Google Earth, de 05/11/2019)

Possui altura máxima de 23 m, cota da crista igual a 503 m, com 173 m 

de extensão, armazenando um volume de 2 x 106 m3, na cota máxima de 

operação 501,53 m. O vertedouro em concreto, localizado na ombreira 

esquerda, é do tipo soleira livre, na cota 498 m, com comprimento de 

137 m e 10 m de largura. Foi projetado para uma vazão de 146,74 m3/s, 

correspondendo a um tempo de retorno de mil anos (Figura 2.20). 

2. Descrição do acidente

A barragem operou normalmente durante os primeiros quatro anos de vida 

até que, no início de março de 2001, sem a ocorrência de grandes períodos 

de chuva anteriores, aconteceram precipitações de grande intensidade 

em curto espaço de tempo. Este fato gerou uma onda de cheia no lago, 

elevando seu nível em mais de 5 m, com consequente galgamento da 

crista do barramento. O galgamento ocorreu de madrugada, tendo sido 

presenciado pelo operador da barragem que se encontrava na estação 

elevatória adjacente ao reservatório. Segundo depoimento do operador, 

as águas galgaram o barramento por cerca de 20 minutos, retornando 

rapidamente para níveis mais baixos.
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AIPIM BA

3. Consequências do acidente

Todas as estruturas do barramento sofreram consequências, porém o curto 

espaço de tempo da passagem da água por sobre o maciço impediu que 

ocorressem maiores danos. Constatou-se, posteriormente, que passou por 

sobre a barragem uma lâmina máxima de 35 cm, no meio da crista, reduzida 

a 8 a 9 cm nas ombreiras, em decorrência de recalques pós-construtivos 

mais acentuados no centro da barragem (Figura 2.21).

Figura 2.21 – Vista parcial do talude de jusante da barragem (Facchinetti, 2008)

Devido à boa proteção vegetal do talude de jusante, a erosão se concentrou 

na porção mais baixa do talude em virtude da maior velocidade das águas, 

bem como ao longo de faixas com falhas de proteção, causando forte 

ravinamento com mais de 1 m de profundidade em algumas áreas. A crista 

da barragem, entretanto, não chegou a ser afetada.

4. Medidas de recuperação

Todas as áreas erodidas foram posteriormente recompostas e novamente 

protegidas com grama. Foi também necessário reconstituir o sistema de 

drenagem localizado no pé do talude de jusante, bem como o sistema de 

drenagem superficial. Um muro de alvenaria teve que ser implantado no 

aterro adjacente ao muro esquerdo do vertedouro. Ainda foram recuperados 

os piezômetros e construídos dois medidores de vazão do tipo triangular na 

saída do sistema de drenagem interna da barragem.

5. Causas do acidente 

O acidente ocorreu por galgamento da barragem. A vazão afluente foi 

posteriormente avaliada em 550 m3/s, de longe superior à capacidade do 

vertedouro, o que aponta para a inconsistência dos dados hidrológicos do 

projeto (Medeiros, 2008).
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MEDEIROS, C.H. – Fatores de risco em barragens: técnicos e organizacionais. In: Simpósio de Segurança de Barragens e Riscos Associados, 30. CBGB, Salvador, 

BA. Novembro/2008. Tema IV – Fatores de Risco em Barragens. 89 páginas.

AIPIM BA
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ALGODÕES I PI

Piranji
Iniciada em 1995 e finalizada em 2001
Progressivo, entre 12 e 27 de maio de 2009
Técnica

1. Descrição da barragem

1.1 Informações gerais

O açude Algodões I se localiza no rio Piranji, cerca de 16 km a leste da sede 

do município de Cocal, na região nordeste do Estado do Piauí. As finalidades 

da barragem são abastecer a cidade de Cocal, regularizar a vazão do rio 

e favorecer o aproveitamento agrícola das terras a jusante do açude. O 

projeto do açude é da Engenharia e Consultoria S/C Ltda/Tecnogeo (CEC) e 

a construção é da Construtora Getel Ltda. 

A área da bacia hidrográfica é de 383 km2 e apresenta precipitação média 

anual de 1.100 mm. A capacidade do reservatório é de 51 x 106 m3 e o 

nível d’água máximo se situa na El. 322,00 m, com cota de coroamento 

na El. 325,00 m. A captação de água é feita por um sistema no fundo do 

reservatório, junto à margem esquerda, em que a tomada d’água se 

conecta com um tubo metálico de diâmetro de 0,90 m, que cruza o aterro, 

com extensão de 220 m. Uma válvula dispersora se localiza junto à base 

da ombreira esquerda, com descarga de projeto de 1,60 m3/s. A operação 

da tomada d’água é feita a partir de uma casa de comando situada no alto 

da ombreira esquerda. A barragem começou a ser construída em 1995 e foi 

concluída em 2001, através de parceria do DNOCS com a Companhia de 

Desenvolvimento do Piauí (COMDEPI).

1.2 Projeto e construção

A concepção geral do projeto consiste em uma barragem de terra homogênea 

que fecha o boqueirão, com um comprimento de 378 m e que se articula 

com o vertedouro, localizado na base da ombreira direita e esconso em 

relação ao eixo da barragem (Figura 2.22).

Figura 2.22 – Planta da barragem Algodões
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ALGODÕES I PI

A barragem é constituída por um maciço de terra homogêneo, com seção 

trapezoidal, formado por solos colúvio-residuais obtidos em áreas de 

empréstimo nas vizinhanças. A seção é dotada de um sistema de drenagem 

interno, conforme mostra a Figura 2.23, a seguir. 

O vertedouro foi projetado para dar vazão a uma descarga de 720 m3/s com 

tirante de 2 m. É constituído por um canal de aproximação escavado na cota 

319 m, e um vertedouro em muro com soleira livre delgada, que deságua 

em um canal lateral, simplesmente escavado na base da ombreira direita, 

restituindo as águas ao leito do rio. O vertedouro tem 120 m de extensão, 

Figura 2.23 –  
Seção tipo 
do maciço da 
barragem entre 
estacas 13+00 e 
15+15 (Desenho 
CEC, sem data)

um paramento de montante vertical com 1 m de altura exposta, ficando a 

crista vertente na cota 320 m. O canal lateral de deságue teria, conforme o 

projeto, largura variável, nunca inferior a 10 m. A Figura 2.24 apresenta a 

seção transversal do vertedouro.

A geologia local consiste nos arenitos da Formação Serra Grande, de atitude 

sub-horizontal, entremeados por um dique de diabásio, localizado nas 

escavações da parte central da barragem. No leito do rio, os aluviões atuais 

se apresentavam na forma de depósitos de areia de granulometria média a 

grossa e coloração esbranquiçada.
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Figura 2.24 – Seção tipo do sangradouro (Desenho CEC, sem data) 

A fundação da barragem é provida de uma trincheira 

de vedação, posicionada a montante do eixo, de 

profundidade e largura variáveis. A trincheira deveria 

chegar até a rocha, constituída por arenito compacto. O 

registro construtivo mostra que a trincheira de vedação 

alcançou 25 m de profundidade máxima, entre as 

estacas 1 e 3, diminuindo gradativamente em direção ao 

leito do rio, posicionada nas proximidades da ombreira 

esquerda, entre as estacas 14 e 15 (Figura 2.25). 

Na vertente esquerda do vale, o encontro da barragem 

com a ombreira ocorre sobre a encosta natural, com 

alguma escavação para remoção de uma massa 

superficial de tálus. Já em sua extremidade do lado 

direito, a barragem encosta-se a um delgado muro 

de contrafortes de declividade negativa (Figura 2.26). 

Também chamada de laje de proteção da barragem, 

esse muro de encosto é de concreto e possui 50 m de 

extensão, no sentido montante-jusante, com altura 

variável, sendo a altura máxima da ordem de 12 m. 

A Figura 2.26 mostra a seção tipo do muro, que se apoia 

sobre uma laje de concreto de regularização. A face de 

concreto possui 0,70 m de espessura em sua base e 

inclinação de 0,5H:1,0V, pendendo para o lado esquerdo 

hidráulico, o que deve ter dificultado a construção 

do aterro, uma vez que a compactação ocorria em 

condições de confinamento sob a parede do muro.

Figura 2.25 – Seção longitudinal pelo eixo da barragem, mostrando a extensão 
e profundidade da trincheira de vedação (Desenho CEC, sem data) 

ALGODÕES I PI
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A seção da Figura 2.26 e a Figura 2.27 mostram, ainda, que a 

base da ombreira direita foi escavada para abrir espaço para 

o canal de escoamento das águas vertidas pelo sangradouro.

Os recalques do aterro da barragem na fase pós-construtiva 

levaram ao descolamento do aterro em relação ao muro de 

concreto, produzindo uma abertura de largura variável, da ordem 

de grandeza de dezenas de centímetros, com continuidade 

no sentido montante-jusante, apenas interrompida pelos 

contrafortes que sustentam o muro. A Figura 2.28, de agosto 

de 2008, documenta a largura do vão existente na crista da 

barragem entre o aterro e o muro de concreto.

Figura 2.26 – Seção tipo do muro de apoio da barragem (Desenho CEC, sem data)

Figura 2.27 – 
Em primeiro 
plano, do lado 
esquerdo, 
aparece a face 
jusante do 
vertedouro, 
em degraus, 
seguida 
pelo muro 
de encosto 
do aterro da 
barragem 
(ainda não 
visível) 
durante a 
construção 
(IDEPI)

Figura 2.28 –  
Foto tirada em 
agosto de 2008, 
cerca de 10 meses 
antes do acidente 
que levou o 
barramento 
ao colapso. 
A imagem 
documenta o vão 
existente na crista 
da barragem de 
Algodões, no 
encontro entre o 
aterro e o muro 
de concreto 

ALGODÕES I PI
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1.3  Enchimento do reservatório e primeiros reflexos

A acumulação de água foi iniciada em 2000, mas o enchimento do reservatório 

não se efetivou até a estação de chuvas de 2009, quando a soleira do sangradouro, 

situada à El. 322,00 m, foi galgada pela primeira vez. Durante o referido período, 

de cerca de 10 anos, o nível d’água do reservatório permaneceu por volta da cota 

310 m, com exceção da estação chuvosa de 2008, quando alcançou a cota 314 m.

Já em agosto de 2000, verificaram-se as primeiras surgências d’água na base da 

ombreira esquerda, a jusante da barragem, nas imediações da válvula dispersora. 

Como consequência, levaram a termo trabalhos de injeção de calda de cimento 

naquela ombreira, a partir da crista da barragem, além de colocarem uma massa 

de enrocamento junto à base da encosta. Também foram instalados drenos para 

captação das águas de infiltração.

Nos anos seguintes, observou-se uma correlação estreita entre as oscilações do 

nível d’água no reservatório e a magnitude das surgências na base da ombreira 

esquerda. Em junho de 2008, o nível do reservatório se elevou para a cota 314 m 

e, além de um forte incremento nas vazões das surgências de água, constatou-

se o aparecimento de uma extensa trinca de escorregamento, pouco acima da 

base da encosta, com rejeito vertical da ordem de 1 m. Apesar da gravidade 

da ocorrência, ela não foi determinante aos efeitos do acidente que levaria ao 

colapso da barragem em maio de 2009, visto que o foco do problema ocorreu no 

lado oposto da barragem.

Em algum momento, o dispositivo de controle da tomada d’água deixou de 

operar e a válvula dispersora passou a funcionar permanentemente aberta, 

tornando-se um ponto de atração turística para os moradores das vizinhanças 

e visitantes. Existem duas versões para o contratempo. Uma delas se refere à 

possível ruptura das peças metálicas que operavam a comporta. A outra atribui 

a paralisação da tomada d’água aos escorregamentos de material (solo e blocos 

de rocha) ocorridos ao longo da encosta da ombreira esquerda, após a elevação 

do nível do reservatório.

1.4 Instabilidade no corte da ombreira direita

Logo após o final das escavações do canal de restituição do sangradouro, 

em março de 1997, o talude de escavação na margem direita do canal já se 

apresentava instável, iniciando a ocorrência de pequenos deslizamentos de 

massa de solo e rocha para dentro do canal (Figura 2.29) (Sampaio, pág. 

48). A imagem mostra que o corte foi realizado em uma massa de tálus, com 

declividade acentuada, provavelmente superior à admissível em depósitos 

dessa natureza geológica. Em abril do mesmo ano foram realizadas obras 

de estabilização do talude do canal do sangradouro, com a execução de 

escavações adicionais e a construção de banquetas, conforme projeto 

executivo desenvolvido por empresa contratada. 

Figura 2.29 – Instabilização do corte na base da ombreira direita, pouco após a 
abertura do canal de restituição das águas do vertedouro (Sampaio, pág. 48)

ALGODÕES I PI



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Nos anos seguintes, apesar da inatividade do vertedouro devido à escassez 

de chuvas, registraram-se novos episódios de instabilidade ao longo do 

corte na base da margem direita do canal, com acentuado estreitamento 

do canal de descarga do vertedouro, a ponto de alcançar a obstrução. Em 

Figura 2.30 – Em agosto 
de 2008 observava-se 
ao longo da ombreira 
direita um extenso 
conjunto de cicatrizes de 
escorregamento, refletindo 
a sucessão de instabilidades 
ocorridas após a abertura do 
canal de restituição a jusante 
do sangradouro. Notar que o 
nível d’água do reservatório 
situa-se ainda abaixo da 
soleira do vertedouro  
(foto dos autores)

agosto de 2008 era possível observar um conjunto de extensas fendas ao 

longo da ombreira direita, em cotas mais elevadas, refletindo a sucessão de 

escorregamentos ocorridos até aquele momento (Figura 2.30).
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1.5 Somatório de aspectos anômalos antes do evento

Em inspeção ao sítio da barragem, realizada em agosto de 

2008, foi possível identificar diversos problemas, em locais 

assinalados na Figura 2.31, a saber:

1. extenso deslizamento na ombreira direita devido a 

escavações inadequadas em massas de tálus-colúvio;

2. consequente estrangulamento, até a obstrução, 

do canal de restituição das águas a jusante do 

sangradouro; 

3. surgências d’água no pé da barragem;

4. descolamento do aterro da barragem sob a laje de 

concreto do muro de contrafortes; 

5. deslizamento e surgências d’água no pé da ombreira 

esquerda;

6. inoperância da comporta da tomada d’água e do 

controle da válvula dispersora.

Apesar de conhecidos há anos, os problemas acima 

relacionados não foram enfrentados no devido tempo, 

abrindo espaço para o surgimento de uma situação crítica 

que acabou acontecendo no primeiro enchimento do 

reservatório, na estação de chuvas de 2009.

Figura 2.31 – Planta com localização dos problemas identificados
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2. Descrição do acidente 

A estação chuvosa de 2009 iniciou intensa, elevando rapidamente o nível 

do reservatório e sinalizando que o vertedouro iria sangrar pela primeira 

vez, o que efetivamente ocorreu em 12 de maio. Pouco antes disso, em 

abril, o Governo do Estado do Piauí, através da IDEPI, promoveu a adoção 

de algumas medidas protetivas na área de encontro da barragem com 

o vertedouro (tais medidas acabaram revelando-se inócuas). As águas 

que começaram a ultrapassar a soleira vertente encontraram o canal de 

descarga obstruído devido aos novos escorregamentos.

Figura 2.32 – Em 12 de maio de 2009, o muro de 
concreto começou a ceder e a primeira placa, 
do lado jusante, perdeu o apoio na base e se 
destacou (assinalada pela seta) (Internet)

A continuação das chuvas acarretou a elevação da lâmina d’água que 

ultrapassava a crista do vertedouro. Então, a água começou a escoar 

também pelo vão existente entre o aterro e o muro, erodindo o solo e 

ajudando a descalçar a base do próprio muro. O muro de concreto não 

resistiu à força das águas que atuavam tanto pelo lado externo, no canal de 

descarga estrangulado, quanto do lado interno, entre o aterro da barragem 

e o próprio muro. Assim, a primeira placa de concreto se destacou e tombou 

devido à perda de apoio (Figura 2.32), no próprio dia 12 de maio. A mesma 

imagem mostra que a pista de acesso à crista da barragem foi destruída, 

impedindo o prosseguimento dos trabalhos emergenciais.

No dia seguinte, em 13 de maio, ocorreu o 

desalinhamento de duas outras placas de concreto 

do muro. O prosseguimento do processo erosivo 

culminou em 27 de maio, quando as demais placas 

de concreto que formavam o muro de contrafortes 

ruíram, com consequente instabilização da estrutura 

do vertedouro, que sofreu tombamento para jusante. 

Criou-se, assim, uma passagem livre para as águas 

contidas no reservatório, que invadiram o Vale do 

Piranji, causando danos e mortes em seu caminho.
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Ao término do processo destrutivo, todas as estruturas de concreto haviam 

desaparecido da paisagem (Figura 2.33) após terem sido arrastadas pela 

força das águas e sepultadas nos depósitos aluvionares que surgiram a 

jusante do local do evento.

Figura 2.33 – Ao final do processo de ruptura, as estruturas de concreto haviam 
desaparecido da paisagem (Foto: Efrém Ribeiro – 28/05/2009)

3. Consequências do acidente

O colapso da estrutura do vertedouro, ocorrido em 27 de maio de 2009, 

abriu caminho para uma onda de lama que se projetou ao longo do Vale 

do rio Piranji e acabou alcançando o núcleo urbano de Cocal da Estação, 

inundando-o e desabrigando ou desalojando cerca de 2.500 moradores. 

Houve vítimas fatais, mas o número de mortes permanece incerto. 

4. Medidas de recuperação

Apesar do aterro da barragem ter permanecido em grande parte intacto, a 

perda foi considerada total. Os problemas detectados anteriormente ao 

acidente (surgências no pé da barragem e deslizamentos e surgências na base 

da ombreira esquerda) reforçam a ideia do abandono da gestão da estrutura.

5. Causas do acidente

As causas da ruptura da barragem de Algodões se devem a um somatório de 

erros e omissões. Os erros podem ser apontados tanto em relação ao projeto da 

barragem, quanto à construção. As omissões são de gestores do poder público.

O principal erro de projeto consistiu em planejar o encontro entre a 

barragem e o delgado muro de contrafortes em talude negativo. Assim, o 

aterro teve que ser executado sob o muro de talude negativo, sem, portanto, 

possibilidade de haver compactação adequada - nem por processos 

manuais. Os recalques pós-construtivos do aterro causaram descolamento 

entre o solo e o concreto. Devido à lenta elevação do lago, causada pela 

estiagem que durou vários anos, o nível d’água do reservatório não alcançou, 

de início, o referido vão provocado pelo descolamento. Somente veio a 

fazê-lo em maio de 2009, quando as fortes chuvas provocaram uma rápida 

elevação do nível das águas. A passagem franca da água pelo vão entre o 

aterro e o muro de concreto foi determinante para o avanço do processo 

erosivo e descalçamento do muro de concreto.
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Um segundo erro de projeto consistiu em planejar o extenso e alto corte da 

ombreira direita para abrir espaço para o canal de restituição do vertedouro - que 

foi escavado em uma massa de tálus. A escavação foi executada com declividade 

excessiva e sem a implantação de qualquer proteção ou estabilização do talude 

escavado. Os sucessivos deslizamentos ocorridos no talude, desde a época da 

construção, deveriam ter servido de alerta para a necessidade de se intervir para 

estabilizar aquela encosta, mas foram ignorados. Como consequência da não 

intervenção, quando do enchimento do reservatório, as águas que alcançaram 

e ultrapassaram a soleira do vertedouro encontraram o caminho de descarga 

obstruído, provocando intensa erosão na base do vertedouro, com consequente 

colapso da estrutura e colapso do acesso à crista da barragem na ombreira direita.

Relatório técnico emitido pelo CREA–PI afirma que as principais causas do 

rompimento da barragem foram a falta de manutenção da obra por parte dos 

órgãos competentes, através do Governo do Estado, e a deficiência nos estudos 

geológicos e geotécnicos do projeto. A não identificação da fragilidade das 

condições geológicas representadas pela massa de tálus acarretou grandes 

deslizamentos de material após a escavação, causando a total obstrução do 

canal de restituição do sangradouro.

6. Material consultado

COTRIM, J.R.K. & GUIDICINI, G. – Relatório de inspeção ao sítio da barragem de Algodões I. Agosto/2008 (circulação restrita).

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no Nordeste do Brasil. Fortaleza. 3a Edição. 2003. ARAUJO, M.Z.T. (Coordenadora) – 330 

páginas.

MEDEIROS, C.H. – Que fazer para mitigar os riscos de acidentes em barragens? In: 150 Congresso Brasileiro da ABMS, 2010, p. 455-463.

MELLO, F.M. - Acidentes de origem hidráulica em barragens. COPPE-UFRJ. Notas de aula. 2019. Inédito.

SAMPAIO, M.V.N. – Segurança de barragens de terra: um relato da experiência do Piaui. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. Dissertação de Mestrado. 2014. 

78 páginas.

SAYÃO, A. – Acidentes barragens no Brasil. Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Outubro/2017. 36 páginas.

ALGODÕES I PI



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ALOIS PARTEL ou MONJOLINHO SP

Ribeirão Monjolinho
1890 a julho/1893
1969
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Monjolinho, do tipo fio d’água, localiza-se na queda do 

Monjolinho, no ribeirão homônimo, município de São Carlos, Estado de 

São Paulo. A construção foi iniciada em 1890, no local denominado Salto 

Grande, para fornecimento de energia elétrica ao município, tendo sido 

concluída em três anos. A queda d’água para a usina era de 33 m, com canal 

de adução de 250 m (Figura 2.34).

A usina entrou em operação em julho de 1893 e foi a primeira do Estado 

de São Paulo e a segunda do País. Em junho de 1907 foi reconstruída pela 

Companhia Elétrica de São Carlos, sucessora da Empresa Luz Elétrica de 

São Carlos, no local onde se encontra atualmente, 300 m a jusante. A usina 

foi reinaugurada em 1909, operando com dois novos grupos geradores.

Em 1969, a usina foi paralisada em consequência da ruptura de trechos do 

conduto forçado. Em 1973, a Companhia Paulista de Eletricidade (CPE), 

que substituiu a Companhia Elétrica de São Carlos, passou para o controle 

acionário da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). Recuperada em 

1977, a usina passou a ser denominada usina hidrelétrica Alois Partel em 

homenagem ao antigo funcionário da CPE.

Em 1991, passou a operar no sistema de semi-automação, implantado 

pela CPFL, que visava o aumento da produção de energia elétrica sem a 

necessidade de grandes investimentos.

Figura 2.34 – Vista geral, com destaque para a casa de força 
(Eletrobras 2000- Acervo CPFL)
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2. Descrição do acidente

Não há informações sobre o acidente que, em 1969, afetou trechos do conduto 

forçado, paralisando a geração de energia. O desgaste dos componentes da 

obra, após cerca de 80 anos da instalação, pode ser a origem do acidente.

3. Consequências do acidente

Aparentemente, a única consequência foi a paralisação da usina, que 

somente voltou a funcionar em 1977.

4. Medidas de recuperação

De janeiro a agosto de 1977, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 

implementou a recuperação total da usina, passando a operar com 

capacidade de 450 kW. Foram substituídos os trechos danificados do 

conduto e recuperados os equipamentos afetados pela longa paralisação.

SP

5. Causas do acidente 

São desconhecidas as causas do acidente.

6. Material consultado

1. Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

ALOIS PARTEL ou MONJOLINHO
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ALTO GRANDE
SERRA BRANCA

BA

Serra Branca
Não identificada
04/01/2016
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

Trata-se de uma barragem de terra de pequena altura (7 m de altura 

máxima), com cerca de 300 m de extensão de crista. Situa-se a cerca de 10 

km de distância a leste da sede do município de Araci, Bahia. É conhecida 

também como barragem Serra Branca. Possui um vertedouro (sangradouro) 

de soleira livre na ombreira direita, um pouco afastado da barragem, com 

cerca de 40 m de extensão (Figura 2.35).

Figura 2.35 – A barragem de Alto Grande, no rio Serra Branca 
(Google Earth, de 25/12/2013)

2. Descrição do acidente

No período de chuvas do final de 2015 e início de 2016, elevados índices de 

pluviosidade causaram forte elevação do nível do reservatório em função 

da escassa capacidade de escoamento do vertedouro de soleira livre. Em 

4 de janeiro de 2016, a Prefeitura de Araci decretou situação de emergência 

devido ao rompimento parcial da barragem e o comprometimento do 

sangradouro, cuja estrutura ficou parcialmente destruída, com formação de 

uma cratera a jusante da barragem (Figura 2.36). 

Além de dispor sobre a situação de emergência, o Decreto estabelecia 

providências para a recuperação da barragem e do vertedouro.

Figura 2.36 – Danos causados à soleira do sangradouro com comprometimento do 
trânsito pela rodovia (Internet - Acesso em 15/11/2018, https://www.google.com.br/
search?q=rompimento+parcial+da+barragem+serra+branca+em+araci+ba&tbm)

https://www.google.com.br/search?q=rompimento+parcial+da+barragem+serra+branca+em+araci+ba&tbm
https://www.google.com.br/search?q=rompimento+parcial+da+barragem+serra+branca+em+araci+ba&tbm
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ALTO GRANDE
SERRA BRANCA

BA

3. Consequências do acidente

Como já referido, o vertedouro e a barragem sofreram o efeito de galgamento 

na forma de rompimento parcial. O trânsito pela rodovia foi interrompido.

4. Medidas de recuperação

Consta no RSB da ANA (2016, pág. 165) que após o período chuvoso seriam 

iniciadas as obras de recuperação.

5. Causas do acidente 

O galgamento da barragem ocorreu pela incapacidade do sangradouro 

escoar a vazão afluente. A sobrelevação do nível do reservatório acelerou 

o caudal e causou a abertura de profundos sulcos de erosão na soleira do 

próprio vertedouro.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatórios de Segurança de Barragens, 

ano 2016, pág. 165.
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ANALÂNDIA SP

Área de mineração
Não determinada
18/01/2011
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

A empresa CRS Mineração, Indústria e Comércio S.A. possui uma 

área de mineração de areia na periferia da cidade de Analândia 

(SP), à margem da rodovia BR 369. A área se localiza na bacia do 

rio Corumbataí, que abastece de água a cidade de Rio Claro. A 

cava de acumulação de areia é delimitada por um barramento 

feito com os próprios estéreis do processo de lavagem, que 

acumula um razoável volume de água em uma área com cerca 

de 3,5 hectares. A Figura 2.37 data de 9 de novembro de 2010 e 

mostra o volume de água acumulado. A configuração irregular 

do barramento não atendia aos requisitos de segurança exigidos 

pelas diretrizes do DNPM.

2. Descrição do acidente

Em 18 de janeiro de 2010, o excesso de água das chuvas fez 

romper o barramento (RSB da ANA, 2011, pág. 49). No depoimento 

de moradores, a água passou por cima da estrada visível na 

Figura 2.37, carregando tudo o que se encontrava no caminho.

Figura 2.37 – Observar o barramento na área da CRS Mineração, 
Indústria e Comércio Ltda (Google Earth, de 09/11/2010)
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ANALÂNDIA SP

3. Consequências do acidente

Mais adiante, o caudal se transformou em um rio com correnteza 

violenta e levou as árvores e parte da pista da rodovia que 

liga Analândia e Corumbataí, surgindo no local uma cratera 

profunda. O abastecimento de água a Rio Claro foi suspenso 

por 36 horas, pois o leito do rio Corumbataí ficou cheio de 

sedimentos, galhos de árvores e lama, causando a interrupção 

do funcionamento da Estação de Tratamento de Água do Capim 

Fino (ETA 3), em Piracicaba, afetando cerca de 200.000 pessoas. 

Constatou-se que a água que vazou da mineradora não continha 

óleo, graxa ou qualquer outro produto tóxico.

4. Medidas de recuperação

A Superintendência do DNPM de São Paulo promoveu uma 

vistoria na área da concessão de lavra. A mineradora da área 

já havia recebido autuações do CREA-SP por não possuir um 

responsável técnico no local e por minerar em desacordo com 

o plano de lavra aprovado pelo DNPM. 

A Figura 2.38 ilustra a situação da área pouco tempo depois do 

acidente, podendo-se observar o sulco deixado pela violência 

das águas ao longo do pequeno vale.

Figura 2.38 – São visíveis as marcas da passagem do caudal no pequeno vale a 
jusante do barramento rompido. Na imagem, o barramento já foi reconstruído 
(Google Earth, de 21/04/2011)
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ANALÂNDIA SP

5. Causas do acidente 

Alega-se que o excesso de águas de chuva foi responsável pelo rompimento 

da barragem de contenção de águas da área da mineradora. Mesmo que 

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 2011, página 49.

isso tenha ocorrido, a configuração da barragem, visível na Figura 2.37, 

e a ausência de responsável técnico no local indicam que o barramento 

disforme não devia atender aos requisitos de segurança recomendados 

pelas normas técnicas em áreas de mineração.
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CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ANEL DE DOM MARCO RS

Jacuí
Iniciada em 1966 e concluída em 1972
12 de abril de 1973 
Técnica

1. Descrição da barragem

A barragem do Anel de Dom Marco, situada a 167 km de Porto Alegre, no 

município de Rio Pardo, na região centro-leste do Estado do Rio Grande 

do Sul, constitui o segundo degrau da hidrovia do rio Jacuí, criado por um 

remanso de 63 km que alcança a barragem de Fandango, em Cachoeira do 

Sul. Construída com recursos públicos vindos da União, através dos extintos 

Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) e Portobrás, 

foi concluída em 1972, com a finalidade de possibilitar a navegação do rio 

na época da seca. Atualmente, é operada pela Administração das Hidrovias 

do Sul (AHSUL) (Figura 2.39).

Figura 2.39 – Vista geral da barragem (foto APFE\95)

Trata-se de uma barragem de concreto, composta de quatro vãos móveis 

centrais e de dois vertedouros fixos junto às margens, tendo 220 m de 

extensão total e altura máxima de 13,25 m. Uma galeria de visita percorre 

a estrutura em toda extensão, sendo acessada por poços nos três pilares 

maiores. O barramento introduz um desnível de 7,50 m, que é transposto 

através de uma eclusa, construída num canal artificialmente dragado, 

afastado cerca de 800 m da barragem, o que evita a navegação através de 

um meandro do rio, com cerca de 8 km, encurtando, dessa forma, o percurso 

das embarcações naquele trecho.

As estruturas da barragem estão assentadas em um nível que parece 

corresponder à parte basal da Formação Estrada Nova, constituído por um 

pacote de folhelhos de cor cinza esverdeada a cinza chumbo, com variações 

locais no sentido de horizontes sílticos e arenosos, que, em alguns trechos, 

graduam para siltitos e arenitos argilosos, com coloração tipicamente 

avermelhada. Os folhelhos apresentam grau de laminação variável, exibindo 

também uma fina alternância de leitos escuros, argilosos e claros, de natureza 

calcária. O material calcário aparece também como parte integrante da matriz 

rochosa, de onde vem a denominação de folhelhos calcíferos.
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2. Descrição do acidente

Em 12 de abril de 1973, durante uma inspeção à galeria de visita, observou-

se uma forte infiltração d’água através de uma junta, com inundação parcial 

da galeria. Observou-se, ainda, o desalinhamento de alguns elementos 

na parede montante da galeria, denotando movimentação da estrutura. 

Observando-se os pilares da barragem, notou-se que um deles estava fora 

de alinhamento em relação aos demais, estimando-se o deslocamento em 

cerca de 0,35 m para jusante.

3. Consequências do acidente

A vigilância da equipe de monitoramento, que realizava inspeções periódicas 

à barragem, tornou possível intervir a tempo e recuperar a estrutura, 

evitando um acidente de maiores proporções. 

4. Medidas de recuperação

4.1 Primeira etapa 

Como medida de emergência, para conter o movimento e o rompimento da 

barragem, foi decidido realizar o atirantamento das estruturas, ao mesmo 

tempo em que se implantava um sistema de drenagem da fundação. O 

reforço por atirantamento consistiu na instalação de tirantes de barra, a 

partir da galeria de visita. A profundidade de ancoragem variou entre 16,5 m 

ANEL DE DOM MARCO RS

e 19,5 m abaixo do piso da galeria e as inclinações para montante, entre 10° 

e 15° com a vertical. 

Foi implantado um sistema de drenagem de fundação, consistindo na 

abertura de 67 drenos a partir da parede de jusante da galeria, penetrando de 

3 m a 4 m na rocha de fundação. Foi instalado um sistema de monitoramento 

constituído por piezômetros e pêndulos invertidos. Foram implantados 16 

piezômetros, sendo cinco profundos e 11 rasos, no contato concreto-rocha.

A instalação dos piezômetros revelou fatos inesperados, como o fenômeno 

de fortes descargas de ar, ocorrência de vazios, ejeção de fragmentos de 

rocha durante as perfurações e até o surgimento de folhas de árvore ainda 

verdes, sem sinais de decomposição. 

A análise conjunta dessas informações levou à suspeita de que existiam 

grandes vazios na porção jusante das estruturas, causados por erosão, 

o que motivou a contratação de uma equipe de mergulhadores. Estes 

confirmaram a existência de uma grande erosão regressiva, já em seu 

primeiro mergulho exploratório.

4.2 Segunda etapa

Constatada a existência de erosão regressiva, foi acionado um plano para 

desviar o rio por um canal dragado na margem direita. Enquanto isso, foram 

construídas ensecadeiras a montante e jusante da barragem, colocando-a 

a seco. Foi então possível realizar observações detalhadas dos danos e das 

condições geológicas de fundação da estrutura. Verificou-se que o radier se 

encontrava praticamente destruído e que havia ocorrido erosão no pé de 

jusante da estrutura, regredindo em direção ao concreto (Figura 2.40).



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

ANEL DE DOM MARCO RS

Os trabalhos de recuperação da estrutura incluíram a instalação, junto à 

parede montante da galeria, de 135 tirantes de cabo, verticais e inclinados para 

montante, com comprimento médio de 20 m, ancorados abaixo do plano de 

movimentação da barragem (Figura 2.41).

Foi realizado um programa de lavagem e injeção do maciço rochoso de fundação, 

numa faixa com cerca de 5 m de largura, imediatamente a montante e a jusante 

da barragem. Foram, também, realizadas sondagens de amostragem completa, 

na área do radier de concreto, além de um mapeamento geológico de detalhe das 

principais fendas longitudinais da fundação da barragem. Observou-se, então, 

Figura 2.40 – Vista geral da área afetada a jusante das estruturas de barramento 
(Silva Filho & outros, 1981)

Figura 2.41 – 
Recuperação 
da estrutura 
após 
ensecamento 
(Molina e 
outros, 1976)

claramente, por volta da El. 2,00 m, o contato entre dois litotipos bem diferentes: 

um siltito micáceo arenoso, de coloração avermelhada e de posição superior, 

com intercalações de lentes de arenito calcífero, se sobrepondo a um folhelho 

de coloração esverdeada, predominantemente argiloso, com intercalações de 

níveis arenosos e conglomeráticos. Constatou-se a presença de estrias de fricção 

e deslocamentos relativos entre blocos ao longo de falhas de pequeno rejeito. 

Graças à regularidade das operações de monitoramento foi possível evitar um 

acidente de maiores proporções. As estruturas danificadas foram recuperadas 

e voltaram à operação em 1974.
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5. Causas do acidente

As causas do acidente foram atribuídas ao processo erosivo que se instalou a 

partir de jusante, quando ocorreu a destruição do radier pela ação das descargas 

vertidas, tendo a erosão progredido, alcançando a base da estrutura principal 

da barragem. O deslocamento da barragem ocorreu em profundidade, ao 

longo de superfícies de fraqueza estrutural pré-existentes, no interior do maciço 

rochoso. Não foram encontradas evidências de cisalhamento na superfície de 

contato da barragem com a rocha. As zonas tectonizadas do maciço rochoso 

não tiveram participação direta no deslocamento da estrutura, isto é, não foram 
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os agentes da ruptura, mas permitiram que a movimentação ocorresse, uma 

vez que o processo erosivo se instalou e evoluiu em caráter regressivo. As falhas 

geológicas, ao que tudo indica, influíram no sentido de permitir que a erosão 

ocorresse de forma mais intensa.

O prazo exíguo de um ano, que corresponde ao intervalo de tempo decorrido 

entre a conclusão da construção e a percepção do desalinhamento dos pilares 

da barragem Anel de Dom Marco, indica que o processo de erosão e destruição 

do radier foi rápido e intenso. Tal fato lança dúvidas sobre a adequação da 

proteção feita para as frágeis camadas sedimentares a jusante da barragem, 

na zona de impacto do caudal, bem como sobre a propriedade da construção.
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ANGIQUINHO AL

São Francisco
1913
1909 e 1960
Técnica

1. Descrição da barragem

A usina de Angiquinho, em Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, foi a primeira 
hidrelétrica do Nordeste, concebida e materializada por Delmiro Gouveia, 
empresário cearense, originário de Ipu. A barragem era apenas uma estrutura 
muito baixa destinada a derivar uma ínfima parte da descarga do rio São 
Francisco, a montante da cachoeira de Paulo Afonso. 
A construção da usina assinala um momento importante na história do 
desenvolvimento do interior alagoano, tendo sido construída para levar 
eletricidade (e água encanada) para uma indústria têxtil estabelecida na Fazenda 
Pedra, a cerca de 24 km de distância. A fábrica de tecidos na Fazenda Pedra 
proporcionou grande geração de empregos e foi um marco para a melhora da 
qualidade de vida da população local. A usina foi inaugurada em 26 de janeiro de 
1913, localizada na margem alagoana da cachoeira de Paulo Afonso, no rio São 
Francisco (Figura 2.42). O povoado de Pedra foi renomeado Delmiro Gouveia e, 
em 1952, passou a município.
Após adquirir as terras em ambas as margens da cachoeira, que ficou assim 
encravada em seus domínios, Delmiro Gouveia trouxe da Europa o engenheiro 
Luigi Borella para implantar a usina. O projeto foi encomendado à casa W.R.Bland 
& Co., de Londres. O fornecimento do material usina ficou sob responsabilidade 
das empresas J.M. Worth (da Alemanha) e Picard, Pictet & Co (da Suíça); já a parte 
elétrica, com a firma alemã Bergmann & Co e com a suíça Brown Boveri & Co. 
As turbinas foram fabricadas pela Bromberg e Siemens Schukert e as tubulações 
pela Mannesmann. Com todos os equipamentos e a Engenharia trazidos da 
Europa, a construção foi uma epopeia pelas dificuldades apresentadas devido 
às condições de acesso, estando a casa de força encrustada no paredão vertical 

Figura 2.42 – Usina de Angiquinho, no rio São Francisco (antes da construção do 
Complexo Paulo Afonso) (Vasconcelos, 2011)

do “canyon” do rio São Francisco. A pequena usina possuía 1.500 HP (1.102 kW) 
de potência instalada, constituída por três grupos geradores, sendo o primeiro de 
175 kVA, o segundo de 450 kVA e o terceiro de 625 kVA, aproveitando uma queda 

de 42 m, com tensão de saída de 3.000 Volts (Figura 2.43). 



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

ANGIQUINHO AL

Hoje, pela margem alagoana do rio, através de pontes de serviço, pode-se 

chegar na queda do Angiquinho e dali descer à casa de máquinas por três 

escadas metálicas inclinadas e uma helicoidal (Figuras 2.44 e 2.45). As 

instalações, recuperadas pela CHESF, estão bem conservadas e todo acervo 

interno e externo de Angiquinho foi tombado e integrado ao Patrimônio 

Histórico Artístico e Natural do Estado de Alagoas. Presentemente, Angiquinho 

Figura 2.43 – Interior da casa de força (hoje, museu). Equipamentos de geração 
de energia elétrica e trecho final do conduto forçado (Vasconcelos, 2011)

é uma importante área de preservação cultural e polo turístico. 

A usina de Angiquinho serviu, em conjunto com a usina Piloto de 2 MW 

(construída em 1949), de fonte de energia elétrica para a construção, na 

década de 1940, da hidrelétrica de Paulo Afonso I. Foi mantida em geração 

até 1960, quando, por ser ultrapassada e muito pequena, foi desativada após 

a ocorrência de uma descarga extrema pela cachoeira.

Figura 2.44 – Vista da usina e do conduto forçado vertical (Vasconcelos, 2011)
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2. Descrição do acidente

Em 1960, Angiquinho sofreu danos pela inundação da casa de força, o que 

motivou a CHESF a desativar a usina após quase 47 anos de serviços prestados. 

Sua reabilitação não foi considerada economicamente viável, pois demandaria 

a modernização completa de equipamentos, além de supervisão e controle.

Mas, se houve incidente a ser relatado, este ocorreu quando Delmiro 

Gouveia, em 1909, depois de ter visitado as instalações das hidrelétricas 

americana e canadense, na cachoeira de Niagara, recebeu uma delegação 

de engenheiros americanos para estudar o aproveitamento em grande 

escala do potencial de Paulo Afonso - que levaria a eletrificação para 

o Nordeste, inclusive para Recife e Salvador. O projeto encontrou forte 

oposição do governador Dantas Barreto que, diante dos impactos positivos 

a ele apresentados, retrucou a Delmiro Gouveia: ”O negócio que o senhor 

propõe é tão vantajoso para o Estado que deve envolver alguma velhacaria.” 

Caso Delmiro Gouveia tivesse podido implantar seu grandioso projeto, 

o Nordeste passaria a ter muito mais oferta de energia do que qualquer 

outra região do território nacional e da América Latina. Somente mais de 

quatro décadas depois foi que a energia de Paulo Afonso I passou a suprir a 

impressionante demanda reprimida do Nordeste brasileiro.

3. Consequências do acidente

Os herdeiros de Delmiro Gouveia não conseguiram manter a empresa 

por muito tempo (ela foi vendida para novos empresários). Sem o apoio 

necessário do governo, estes não conseguiram superar a crise financeira e 

restabelecer o funcionamento da fábrica. Enfim, em 1929, a fábrica e todos 

os acessórios foram vendidos à empresa britânica Machine Cottons. 
Figura 2.45 - Escada helicoidal de acesso à usina (Vasconcelos, 2011)

ANGIQUINHO AL

https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
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Em 1960, após o acidente hidráulico decorrente da grande cheia, Angiquinho 

não foi recuperada para geração de energia elétrica. Sua produção de energia 

elétrica era pequena e sua tecnologia, ultrapassada. A reabilitação ficou inviável.

Entretanto, o acidente político se revelou muito mais grave. Muitos anos 

antes do acidente hidráulico, na primeira década do século passado, com a 

recusa do governador Dantas Barreto, os americanos desistiram do grande 

projeto e Delmiro Gouveia teve que se contentar com uma pequena usina 

para suprimento de sua fábrica na Vila de Pedra, hoje cidade Delmiro 

Gouveia. A usina de Paulo Afonso I só foi executada com extremo esforço 

nacional a partir do governo Dutra, no final da década de 1940.

4. Medidas de recuperação

Após o acidente de 1960, a usina foi recuperada pela CHESF, não para se 

manter gerando energia elétrica, mas como marco histórico da Engenharia 

e do empreendedorismo.

5. Causas de incidente e acidente 

O incidente de 1909 teve como causa a decisão das autoridades estaduais 

de não fornecer a concessão para exploração do potencial da cachoeira de 

Paulo Afonso.

O acidente hidráulico de 1960 teve como causa a cheia que atingiu a casa de 

força - embora pendurada no meio do penhasco, teve seus equipamentos 

de geração danificados. 

6. Material consultado
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RO

Comemoração
Iniciada em fevereiro/2006 e terminada em dezembro/2007 
09/01/2008
Técnica

1. Descrição da barragem

1.1 Evolução do projeto

O arranjo da PCH Apertadinho consiste em uma barragem de terra, 

implantada imediatamente a montante de um trecho do rio Comemoração 

em “canyon”. A adução da água acumulada no reservatório ocorre por um 

canal, com cerca de 2 km de comprimento, localizado na margem direita, até 

alcançar um igarapé, onde existe outra barragem denominada “Barragem 

Secundária”, cuja função é a de permitir que as águas prossigam por um 

segundo canal de adução, este com 2,3 km de extensão. Essa barragem 

dispõe de pequeno vertedouro adicional sem controle. As águas alcançam, 

assim, uma câmara de carga, de onde passam para a tomada d’água de um 

conduto forçado, com extensão de 560 m, até atingir a posição da casa de 

força, que abriga três unidades de geração. Próximo à margem direita do 

rio, no local onde o mesmo seria barrado, foi implantado um vertedouro, 

de tipo canal lateral (side channel) de soleira livre desaguando em calha 

implantada próximo à ombreira direita da barragem, para escoamento dos 

excessos de descargas afluentes. Ao final da calha foi construído um salto 

de esqui para lançar as descargas vertidas afastadas do pé da estrutura de 

concreto.

A barragem principal foi concebida em terra zonada, com extensão de crista 

de 450 m, altura máxima de 43 m e crista na El. 448,00 m. O desvio do rio 

foi feito através de uma galeria localizada na margem esquerda, enquanto 

a tomada d’água e o vertedouro foram implantados na ombreira direita, 

como estruturas independentes uma da outra.

O arranjo geral desenvolvido no projeto básico consolidado e no projeto 

executivo era similar ao proposto no projeto básico. As principais diferenças 

residiam no fato de que as estruturas do vertedouro e da tomada d’água, 

que formavam uma estrutura única, foram tornadas independentes e 

deslocadas mais para a ombreira direita, afastando-se do rio. A seção da 

barragem principal também sofreu alterações, seja na inclinação dos 

taludes de montante e de jusante, seja na eliminação de um cut-off que 

existia no projeto básico. No projeto executivo, a barragem incorporou 

um tapete impermeável a montante na área da ombreira direita, próximo 

à entrada da tomada d’água. Houve também mudanças na concepção do 

tapete drenante interno da barragem. A Figura 2.46 mostra a concepção da 

seção da barragem no projeto executivo.

APERTADINHO
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1.2 Aspectos geológicos

O empreendimento foi implantado em sedimentos da Formação Utiariti, do Grupo 

Parecis, constituídos por materiais arenosos, predominantemente de granulação 

fina a média, brancos, amarelos ou arroxeados quando alterados, feldspáticos, 

localmente silicificados, depositados em bancos maciços e espessos, localmente 

com estratificação plano paralela e cruzada de pequeno porte. 

Em razão da falta de cimentação química entre os grãos de quartzo, que 

formam o corpo da rocha arenítica, sua desagregação é acentuada, 

originando espessas camadas de solos arenosos e areno-argilosos. É 

possível constatar que esses terrenos, quando desprotegidos da vegetação 

original, sem a utilização de manejo adequado do solo, podem deflagrar 

processos erosivos que comumente dão origem a ravinas. Os sedimentos 

da Formação Utiariti afloram no leito do rio Comemoração e nas margens, 

Figura 2.46 – Seção 
típica da barragem 
principal na fase de 
projeto executivo 
(Nieble & outros)

enquanto as ombreiras são recobertas por uma espessa camada arenosa 

de pouca consistência, que adquire resistência à medida que se aprofunda. 

Alternâncias de coloração dos sedimentos refletem uma oxidação 

heterogênea em ambiente redutor por óxidos de ferro que se concentram 

em planos de estratificação, em fraturas e falhas. A Figura 2.47 apresenta o 

arranjo final e mostra a distribuição das sondagens realizadas nas diversas 

fases de investigação. 

A estrutura da tomada d’água foi assentada sobre uma superfície constituída 

por solo, alcançada por meio de escavações com equipamentos mecânicos 

(Figura 2.48).

Na fase de projeto básico, devido às características de erodibilidade dos 

arenitos locais, foram concebidos e postulados dispositivos para evitar a 

ocorrência de processos de erosão interna (piping), o mesmo tendo ocorrido 

nas fases subsequentes de detalhamento de projeto.

APERTADINHO RO
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Figura 2.47 – Arranjo da barragem na fase de projeto executivo (Nieble & outros)

Figura 2.48 – Superfície de assentamento da estrutura da tomada 
d’água, visivelmente alcançada pela remoção do horizonte de 
solos superficiais por meios mecânicos, e ela própria em solo 
(Foto da obra)

APERTADINHO RO
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1.3 Aspectos do processo construtivo

Todas as escavações para atingir as cotas previstas no projeto, para assentamento 

das estruturas, foram feitas por meios mecânicos, utilizando-se trator com lâmina 

e retroescavadeira. Em nenhuma circunstância foi empregado o desmonte a fogo. 

O extenso plano inclinado que serviu de apoio para a calha do vertedouro foi, 

também, escavado por meios mecânicos. Essa escavação na ombreira direita 

foi particularmente trabalhosa devido ao afloramento do lençol freático e a sua 

interferência com o avanço dos trabalhos, em um meio desfavorável, constituído 

por areias coluvionares e/ou residuais de arenito, desprovidas de coesão. 

À medida que o plano inclinado de escavação da calha do vertedouro 

procedia, de cima para baixo, surgências de água provindas do aquífero 

natural da ombreira direita causavam colapso na estrutura do solo, com 

formação de cavidades de erosão ao longo das paredes e fundos de 

escavação, configurando o processo de entubamento (piping). A Figura 
2.49, a seguir, documenta as dificuldades encontradas durante a realização 

APERTADINHO RO

dos trabalhos de concretagem no módulo final (inferior) do rápido da calha 

do vertedouro na presença de solos moles, arenosos e encharcados. 

O processo erosivo era seguido por desmoronamentos de partes dos 

taludes escavados, particularmente no lado direito hidráulico, quando os 

solos encharcados tombados se acumulavam na base das escavações, 

dificultando ainda mais o prosseguimento dos trabalhos de concretagem. 

A Figura 2.50 ilustra a tentativa de criar condições de trafegabilidade 

através do lançamento de “rachão” de pedra, isto é, de blocos de rocha 

de dimensões variáveis, capazes de suportar o peso dos equipamentos 

mecânicos e, posteriormente, a própria estrutura da calha do vertedouro. 

Ao final da construção do rápido do vertedouro foi ainda escavada uma 

fossa de erosão, a jusante do rápido, para amortecimento do caudal que 

sairia do vertedouro. A Figura 2.51 ilustra a situação no local antes da 

abertura da referida fossa. O espaço entre os muros do rápido e os taludes 

de escavação foi preenchido com aterro compactado, colocando-se um 

dreno longitudinal, paralelo ao muro, no espaço do lado direito hidráulico.
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Figura 2.50 – Lançamento 
de “rachão” de pedra 
(29/08/2006) para permitir 
passagem de equipamentos. 
Na parede lateral, evolução 
da instabilidade do talude 
constituído por areias residuais 
de arenito (Nieble & outros) 

Figura 2.49 – Lançamento de lastro de concreto no módulo final da 
calha do vertedouro (16/08/2006) sobre material de fundação de 
baixa resistência (areia). Na parede lateral de escavação, tubos de 

piping seguidos por escorregamentos localizados (Nieble & outros)

Figura 2.51 – Vista de jusante para 
montante da calha do vertedouro em 
fase final de construção (16/10/2006). 
Observar a intensidade dos processos 

erosivos nas paredes de escavação, 
principalmente na direita hidráulica. 

O acidente teve início no local 
assinalado pela seta (Nieble & outros)
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2. Descrição do acidente

2.1 Início do processo erosivo após enchimento do reservatório

O enchimento do reservatório foi iniciado em 17 de dezembro de 2007 e 

finalizado em 31 de dezembro de 2007, quando o nível d’água atingiu a 

El. 445,00 m. Na manhã do dia 5 de janeiro de 2008 foi constatada intensa 

percolação de água com carreamento de sólidos e leve acomodação dos 

gabiões instalados na área de encontro com a parede esquerda da calha 

do vertedouro. Foi então implantado um filtro invertido, provido de bidim, 

para estancar o carreamento de solo, assim permanecendo até o dia 9, 

quando, pouco após as 14 horas, a barragem colapsou por piping originado 

sob a calha do vertedouro. A Figura 2.52 mostra a surgência d’água, com 

carreamento de solo após a remoção do filtro provisório.

2.2 Evolução do acidente

A evolução do processo de erosão retrocedente em direção ao vertedouro 

foi rápida e alcançou esta estrutura, derrubando-a e atingindo rapidamente 

a tomada d’água do primeiro canal, situada próxima ao vertedouro. Essas 

estruturas de concreto perderam o apoio e foram arrastadas pelo turbilhão 

de água que passou a fluir pela brecha aberta, transportando-as até a região 

do pé da barragem na margem direita (Figuras 2.53 e 2.54).

3. Consequências do acidente

Além da perda da barragem, ocorreu a inundação da casa de força, situada 

em posição remota em relação à barragem principal, e perda de mata ciliar 

até uma distância lateral da ordem da centena de metros do leito do rio 

Comemoração. Devido à baixa declividade da região, a onda veio sendo 

amortecida com a distância até alcançar o reservatório da PCH Rondon II 

após percorrer cerca de 70 km. Cerca de 200 famílias foram emergencialmente 

retiradas de suas residências graças à divulgação da informação do 

rompimento. Não ocorreu perda de vida humana motivada pelo acidente. 

Figura 2.52 – Carreamento de material sólido no encontro do pé do muro lateral 
esquerdo da calha do vertedouro (Nieble & outros, pág. 11)

APERTADINHO RO
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Figura 2.53 – Evolução da ruptura. Na imagem, a estrutura da tomada d’água 
se encontra ainda em sua posição original (09/01/208) (Andrade, 2016)

Figura 2.54 – Barragem de terra colapsada e estruturas de concreto  
arrastadas a grande distância (assinaladas) (Pastore & outros, 2015)

4. Medidas de recuperação

Em um primeiro momento, pretendeu-se reconstruir o aproveitamento. Para 

tanto, foi elaborado um projeto executivo, baseado nas informações adquiridas 

anteriormente. O processo construtivo foi iniciado pela armação de nova 

galeria de desvio, na margem direita do rio, mas não foi dado andamento à 

concretagem, encerrando-se a pretensão de reconstruir a PCH (Figura 2.55).

Figura 2.55 – Visível a armação metálica para o processo de reconstrução da 
galeria de desvio da PCH (Foto dos autores)

APERTADINHO RO
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5. Causas do acidente

A fronteira entre “rocha” e “solo” é vaga, sendo difícil estabelecer, com 

precisão, quando um material rochoso a ultrapassa e deve ser qualificado 

como solo. Da mesma forma, é difícil definir em que momento um solo que 

adquire compacidade, por algum processo diagenético, passa a merecer 

a denominação de rocha. Os índices de penetração encontrados durante 

a realização de sondagens, obtidos com a ferramenta do SPT, refletiam a 

capacidade de suporte do meio atravessado, mas não seriam suficientes 

para qualificar, com segurança, o material como solo ou rocha.

No caso de Apertadinho, pode-se afirmar que houve uma interpretação 

equivocada das características geotécnicas dos materiais do subsolo, 

identificando-se como arenito (rocha) um material que, na verdade, 

apresentava comportamento de areia (solo). Considerou-se suficiente 

encontrar, em profundidade, características de suporte adequadas (como 

no caso de um edifício), sem levar em consideração os futuros efeitos do 

fluxo d’água sobre os materiais de fundação em decorrência do enchimento 

do reservatório e estabelecimento de uma rede de fluxo.

O colapso da barragem foi nitidamente devido a um processo de piping 

originado sob a estrutura de concreto da calha do vertedouro. Para 

contribuição à ocorrência desse piping concorreram: 

i. a condição de fácil erodibilidade dos solos no sítio da barragem;

ii. a ausência de dispositivos de drenagem sob a base da calha do 

vertedouro; 

iii. a não execução da drenagem anexa ao muro direito da calha do 

vertedouro como especificado (esse dispositivo só foi instalado nas 

proximidades dos blocos 7 e 8); 

iv. o preenchimento com pedras de mão e enrocamento (rachão) sob a 

laje da calha do vertedouro (concreto teria sido adicionado apenas 

na superfície de regularização. Os grandes vazios do enrocamento, 

em presença da percolação em solo arenoso sem coesão, podem ter 

contribuído para o desencadeamento do piping);

v. a ausência de dispositivos de drenagem no contato do muro lateral 

esquerdo com o reaterro entre a estrutura de concreto da calha e o 

terreno natural escavado; 

vi. o fato de a região onde teve início o piping se situar aproximadamente 

no contato do horizonte de arenito com o solo sobrejacente (é possível 

que tenha havido intensa percolação pelo arenito que encontrou a zona 

de reaterro desprotegida de filtros e drenos);

vii. as injeções de calda de cimento, feitas sob a linha de centro da estrutura 

do vertedouro e de sua calha, podem ter sido deletérias no que se refere 

a subpressões; 

viii.  a profundidade das ancoragens executadas na base da calha do 

vertedouro foi de 3 m, possivelmente insuficiente para combater 

eventuais subpressões e tendências a movimentações;

ix. a não execução, antes do enchimento do reservatório, de um tapete 

impermeabilizante especificado pelo projeto a montante das estruturas 

do vertedouro e da tomada d’água.

APERTADINHO RO
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6. Material consultado

ABMS - Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – Acidentes evidenciam importância de nova legislação. Revista. Ed. N0 14. 

Março/2008. 3 páginas.

ANDRADE, W.S. de – Acidente na PCH Apertadinho – Acidente da UHE Espora. ANEEL – SFG. Setembro/2016. 27 páginas.

ANDRIOLO, F.R. – Barragens contemporâneas: Conhecimento, Durabilidade, Riscos e Falhas. – Cenário Brasileiro. In: 30 Simpósio de Segurança de Barragens e 

Riscos Associados. CBGB, Salvador, BA. 2008. Tema IV – Fatores de Risco em Barragens. 38 páginas.

CÂMARA DOS DEPUTADOS – Proposta de Fiscalização e Controle n0 71, de 2009 (a respeito do rompimento da barragem de Apertadinho, em Rondônia). Relator: 

Deputado Moreira Mendes. Brasília. 2010. 38 páginas. Faz referências ao laudo produzido por Nieble, C.M., Kanji, M. e de Mello, L.G.

MEDEIROS, C.H. – Fatores de risco em barragens: técnicos e organizacionais. In: 30 Simpósio de Segurança de Barragens e Riscos Associados. CBGB, Salvador, BA. 

2008. Tema IV – Fatores de Risco em Barragens. 89 páginas.

MELLO, F.M. & VIOTTI, C.B. – PCH Apertadinho - Relatório referente ao colapso da barragem principal e do vertedouro – Parecer, 2008 (Circulação restrita).

NIEBLE, C.M., DE MELLO, L.G. & KANJI, M. – Relatório de diagnóstico do sinistro na PCH Apertadinho – 108 páginas – sem data. Parecer arrolado na Câmara dos 

Deputados e citado na Proposta de Fiscalização e Controle n0 71, de 2009. 

PASTORE, E.L., CRUZ, P.T. & FREITAS JR., M.S. – Fundações de barragens e estruturas em arenitos: natureza dos maciços e controle do fluxo e erosões. In: Seminário 

Nacional de Grandes Barragens, XXX, Foz do Iguaçu, 2015. Tema 111. 99 páginas.

PASTORE, E.L. – Fundação de barragens em arenitos. XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Salvador, BA. ABMS. 2018. Power 

Point, 109 slides.
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

Acaraú
Entre 1951 e 1958
Incerta, durante o período construtivo
Técnica

CEARARAS
Paulo Sarasate

1. Descrição da barragem

O açude Araras, localizado no rio Acaraú, município de Varjotas, representa 

a quarta maior reserva de água doce do Estado do Ceará e é constituído 

de uma barragem principal e de uma auxiliar. O início da construção dessa 

obra data de 1951, porém, a barragem principal só começou a ser construída 

em 1956. Os trabalhos de construção da barragem auxiliar começaram dois 

anos antes, sendo logo após paralisados, assim permanecendo até 1958. A 

barragem auxiliar foi a única em que se registrou um acidente (Figura 2.56).

Figura 2.56 – Arranjo geral da barragem (DNOCS, s/data)

A barragem Paulo Sarasate tem seu eixo com segmentos retilíneos e curvilíneos 

e é do tipo zoneada destinando-se a múltiplos usos, dentre eles: perenização 

e controle de cheias, geração de energia elétrica, irrigação e agricultura. 

Sua  drenagem  interna consiste de drenos horizontais, transversais e 

longitudinais ao eixo da barragem. No pé de jusante da barragem, no trecho 

do leito do rio Acaraú, foi construído um dreno de enrocamento de seção 

trapezoidal. O vertedouro é de descarga livre, dotado de um perfil Creager, 

sendo a tomada d’água constituída por uma galeria dupla em concreto 

armado (Figura 2.57).
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O sítio da barragem se caracteriza pela presença de migmatitos que afloram 

em toda a extensão do talvegue, sendo mais xistosos nas ombreiras, onde 

ocorrem as zonas mais alteradas. O material empregado na parte de 

montante da barragem apresentava características que o classificavam como 

SC-SM. O material da parte de jusante possuía maior permeabilidade e era 

classificado como GW.

No leito do rio as condições de fundações se revelaram favoráveis. O maciço 

se apoiou diretamente no gnaisse (ou, eventualmente, em camada de 

areia, se esta satisfizesse as condições granulométricas de filtro). A camada 

arenosa de pequena espessura localizada a montante foi totalmente 

removida. A fundação gnáissica foi tratada por injeções de cimento em furos 

espaçados de 10 m em 10 m, com profundidades variáveis. 

Figura 2.57 – Seção da barragem e circuito de adução (DNOCS, sem data)

2. Descrição do acidente

Segundo consta em Pessoa (1964), durante a construção da barragem 

auxiliar, quando a mesma atingia altura da ordem de 10 m, o talude de 

jusante apresentava um trecho quase vertical, correspondendo à posição 

onde seria construído um filtro. Constatou-se então a existência de fendas 

longitudinais localizadas em diversas posições do maciço parcialmente 

construído. Suspeitou-se então da ocorrência de um escorregamento 

do talude, mas a obra em construção dificultava a percepção do que 

estava ocorrendo. Em fotos aéreas percebia-se nitidamente os planos de 

escorregamento existentes. O material empregado na construção do dique, 

um silte argiloso, foi compactado com umidade acima da ótima. 

CEARARAS
Paulo Sarasate
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CEARARAS
Paulo Sarasate

3. Consequências do acidente

O artigo de Pessoa (1964) não dá continuidade ao tema das trincas 

observadas durante a construção da barragem auxiliar, cuja construção foi 

interrompida durante alguns anos.

4. Medidas de recuperação

Em 1958, com o reinício dos trabalhos, envolveu-se o maciço da barragem 

auxiliar, tanto a jusante como a montante, em material cuidadosamente 

selecionado. A parte complementada a jusante era constituída por material 

semipermeável, enquanto a de montante possuía elevado índice de 

impermeabilização. Sua compactação ocorreu com umidade 2% abaixo 

da ótima. O enchimento do reservatório começou em 1959 e alcançou a 

barragem auxiliar em 1960, ocorrendo em 1961 o primeiro vertimento. 

Nenhum fato digno de menção ocorreu na barragem auxiliar ou na principal.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente com a barragem auxiliar não foram esclarecidas no 

artigo de Pessoa (1964).

6. Material consultado

DNOCS – Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Açude Araras 

– Barragem Paulo Sarasate – sem data - Internet 

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20

do%20Ceara/araras.htm

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Sanevia, Rio de Janeiro, n0 26, 

maio/1964. p. 93-101.

SILVA, M.B.F.A. & SILVA FILHO, F.C. – Avaliação de segurança em barragem 

por inspeção visual: estudo de múltiplos casos no Estado do Ceará. Rev. 

Tecnol. Fortaleza, v. 34, n. 1 e 2, pág. 33-45. 2013.

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/araras.htm
https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/araras.htm
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

CE

Jaguaribe 
Novembro/2002 a abril/2005
Janeiro/2004
Jornalística

1. Descrição da barragem

Concluído em 2005, o açude Arneiroz II é o maior da região dos Inhamuns, 

no Alto Jaguaribe, com capacidade para 197.000.000 de m³. A barragem se 

situa a cerca de 8 km a nordeste da cidade homônima e consiste em um 

aterro com 1.400 m de extensão e altura máxima de 34 m. Um sangradouro 

com cerca de 300 m de largura ocupa parte da ombreira direita, enquanto a 

tomada d’água do tipo torre se situa na base da mesma ombreira.

Foto 2.58 – Galgamento 
do aterro da barragem em 
construção (Menescal, 2007)

2. Descrição do acidente

Em 22 de janeiro de 2004, a barragem de Arneiroz II se encontrava em 

construção, já tendo sido erguidos 23 m do aterro que teria 35 m de altura, 

quando finalizado. Nesta data, a cidade de Arneiroz já se encontrava isolada 

devido aos efeitos das fortes chuvas do começo do ano, quando cerca de 

400 mm já haviam caído, sendo a média histórica de 70 mm para todo o 

mês. Até aquele momento, as fortes chuvas que banharam o município 

haviam provocado o arrombamento de 11 açudes de pequeno e médio 

portes, dentre eles os açudes Mucuim e Várzea da Raposa, e destruído 

amplas áreas de lavoura. 

A continuidade das chuvas havia causado a rápida elevação do nível do 

reservatório de Arneiroz II. Nessas circunstâncias, a construtora abriu a galeria 

de escoamento das águas em caráter emergencial, mas essa medida não foi 

suficiente para escoar a vazão afluente e frear a rápida elevação do nível do 

reservatório, tendo sido o aterro galgado em diversos pontos (Figura 2.58).

ARNEIROZ II 
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3. Consequências do acidente

Além dos prejuízos na própria obra, o galgamento teve como consequência a 

inundação de parte da cidade, corte nos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e telefonia, perda da lavoura, falta de água para abastecimento, 

além de seu isolamento.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi recuperada, conforme mostra a Figura 2.59, mas não foram 

encontradas referências ao processo de reconstrução.

5. Causas do acidente

A construção de barragens no Nordeste é fortemente vinculada ao ciclo 

hidrológico regional e, raramente, os projetos preveem a inserção de 

estruturas de desvio, uma vez que a maioria dos cursos d’água tem sua vazão 

fortemente reduzida, ou até mesmo zerada, nos períodos de estiagem. A 

galeria do sistema de captação e alimentação de água para jusante costuma 

ser implantada no fundo do vale, de modo a ser usada para o escoamento 

das vazões na estiagem, representando um recurso geralmente bem 

sucedido. Casos há, entretanto, em que uma brecha é deixada aberta no 

corpo da barragem para escoar as cheias do período chuvoso para posterior 

finalização da construção da barragem, com evidente dilatação do período 

construtivo e postergação do término da obra.

Figura 2.59 – A barragem recuperada (Internet - DNOCS - http://atlas.srh.ce.gov.
br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=68 – Acesso em 18/11/2018)

No caso de Arneiroz II, o regime de chuvas não seguiu o modelo tradicional 

e um grande volume de águas se acumulou no espaço de poucos dias no 

mês de janeiro de 2004, quando a barragem já se encontrava com dois 

terços de sua altura implantados. O risco hidrológico assumido penalizou os 

construtores. O nível d’água na área do reservatório subiu mais rapidamente 

do que as medidas de contenção, galgando, finalmente, a estrutura do 

aterro da barragem em construção.

CEARNEIROZ II 

http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=68
http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=68
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6. Material consultado

MENESCAL, R.A. – Risco e segurança em engenharia – Problemas enfrentados pelo MI com obras de infraestrutura hídrica. Instituto de Engenharia de São Paulo. 

Março/2007. 34 páginas.

SRH/CE – Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará - Atlas eletrônico dos recursos hídricos do Ceará – Arneiroz II – Texto extraído da internet –  

http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/acudes/detalhaCaracteristicasTecnicas.php?cd_acude=68&status=1. Acesso em 18/11/2018.

ARNEIROZ II CE

http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/acudes/detalhaCaracteristicasTecnicas.php?cd_acude=68&status=1
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ASSIS CHATEAUBRIAND 
ou SALTO DO MIMOSO

MS

Pardo
Entre 1969 e 197
04/03/2011 e 2017
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Salto do Mimoso, oficialmente denominada PCH Assis 

Chateaubriand, se situa ao longo do rio Pardo, no município de Ribas do 

Rio Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Possui potência instalada de 29,5 

MW. O arranjo é clássico, com estruturas de concreto ocupando a posição 

Figura 2.60 – Arranjo geral da PCH Assis Chateaubriand (Google Earth, de 14/09/2017 – Foto Antonio Luz)

central, em correspondência à calha do rio, ladeadas por estruturas de terra 

e terra/enrocamento (Figura 2.60).

Em 2017, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEPAN) 

informou ter realizado uma vistoria nesta usina em decorrência de uma 

inconformidade, mas não esclareceu a natureza desta.
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ASSIS CHATEAUBRIAND 
ou SALTO DO MIMOSO

MS

2. Descrição do acidente

Em 15 de março de 2011, a EDP Energias do Brasil S.A. comunicou à ANEEL o 

alagamento total da turbina, dos painéis de excitação da unidade geradora 1 

e do Grupo Gerador 2, com o consequente desligamento das duas unidades 

geradoras da UHE Assis Chateaubriand (Mimoso). Em 11 de abril de 2011, a 

ANEEL informou à empresa que a condição de operação comercial da usina 

exigia que suas unidades geradoras estivessem em plena disponibilidade 

para o sistema, fato que, a princípio, não se observava na PCH Assis 

Chateaubriand após a ocorrência do dia 4 de março de 2011. Os motivos que 

levaram ao alagamento da casa de força não foram esclarecidos. Tampouco 

foi localizado qualquer registro de acidente na referida usina, exceto pelas 

comunicações da EDP em 2011 e da AGEPAN em 2017 (Figura 2.61).

Figura 2.61 – Aspecto da obra em vistoria da AGEPAN (http://abar.org.br/agepan-
fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-
em-campo-grandems/ - Acesso em 08/05/2019)

3. Consequências do acidente

É provável que as ocorrências de 2011 e 2017 correspondam a eventos 

separados, cada qual com suas causas e consequências. O evento de 

2011, que interrompeu a geração da usina, foi registrado e acompanhado 

pela ANEEL, sendo provável que medidas reparadoras tenham sido 

empreendidas nos meses subsequentes até alcançar a recuperação dos 

equipamentos civis e eletromecânicos, com a retomada da geração.

Já em 2017, as imagens divulgadas pela AGEPAN indicam ter ocorrido 

uma inconformidade, provavelmente um novo evento que afetou o talude 

jusante da barragem de terra da margem direita. Não são conhecidos outros 

aspectos do referido evento.

4. Medidas de recuperação

Segundo a AGEPAN, na UHE Assis Chateaubriand estava sendo executado, no 

dia da visita (23 de maio de 2017), um projeto de recuperação pelo agente 

proprietário do empreendimento. Um trabalho de vulto estava em andamento 

ao longo do talude de jusante da barragem de terra, que se encontrava 

parcialmente recoberto por manta plástica, evidenciando a adoção de 

medidas reparadoras, com a implantação de filtro e reforço de aterro.

5. Causas do acidente 

Não foram identificadas as causas dos eventos de 2011 e 2017.

http://abar.org.br/agepan-fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-em-campo-grandems/
http://abar.org.br/agepan-fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-em-campo-grandems/
http://abar.org.br/agepan-fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-em-campo-grandems/
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ASSIS CHATEAUBRIAND 
ou SALTO DO MIMOSO

MS

6. Material consultado

AGEPAN - (http://abar.org.br/agepan-fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-em-campo-grandems/.- Internet – Acesso 

em 08/05/2019.

ANEEL - Relatório - Processo: 48500.002319/2004-71 - Interessado: Pantanal Energética S.A. Julho/2011. 2 páginas.

nossafolhanews - Usina Hidrelétrica do Mimoso em Ribas do Rio Pardo passou por inspeção da AGEPAN. Internet - http://nossafolhanews.com.br/usina-

hidreletrica-do-mimoso-em-ribas-do-rio-pardo-passou-por-inspecao-da-agepan/ - Acesso em 08/05/2019.

http://abar.org.br/agepan-fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-em-campo-grandems/.-
http://nossafolhanews.com.br/usina-hidreletrica-do-mimoso-em-ribas-do-rio-pardo-passou-por-inspecao-da-agepan/
http://nossafolhanews.com.br/usina-hidreletrica-do-mimoso-em-ribas-do-rio-pardo-passou-por-inspecao-da-agepan/
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CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

BACANGA MA

Bacanga
1968 a 1973
17/09/2015
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

O rio Bacanga é um curso de água que nasce no município de São Luís, 

Estado do Maranhão, e deságua na baía de São Marcos, no Oceano Atlântico. 

A maior parte do seu curso é inundada pelas marés, tornando suas águas 

salobras. Apresenta uma rica biodiversidade, associada aos manguezais. 

Neste rio foi construída a barragem do Bacanga, com os objetivos de realizar 

o controle de salinidade, efetuar a ligação rodoviária entre São Luís e o porto 

de Itaqui e promover o saneamento de áreas a montante da barragem. 

A estrutura do vertedouro é dotada de três comportas com capacidade conjunta 

de descarga de 570 m³/s, que controlam a vazão na maré alta e na baixa-mar.  

A Figura 2.62 traz o arranjo da barragem, em planta e corte longitudinal.

A barragem é de terra e possui extensão de crista de 810 m e altura máxima 

de 15 m. Durante a elaboração do projeto, houve interesse na implantação de 

um aproveitamento energético das marés através de uma usina maremotriz, 

utilizando a infraestrutura da barragem. Mas, a ideia não teve continuidade.

Figura 2.62 –  
Bacanga: planta e seção 
longitudinal (CBGB, 1982)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curso_de_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_S%C3%A3o_Marcos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manguezal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Itaqui
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Itaqui
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_maremotriz
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2. Descrição do acidente

O acidente consistiu no desabamento da comporta de maior dimensão 

(Figura 2.63), que afundou nas águas do reservatório.

Figura 2.63 – Barragem Bacanga: a comporta que desabou sob a força da maré, 
submergindo no reservatório (http://netdia.blogspot.com/2015/09/comporta-
desaba-na-barragem-do-bacanga.html)

3. Consequências do acidente

Temia-se o alagamento em comunidades ribeirinhas a jusante que estavam 

sendo monitoradas pela Defesa Civil.

4. Medidas de recuperação

De imediato, o vão da comporta foi enchido com enrocamento para controlar o 

fluxo de água do mar até a recuperação e recolocação da comporta no seu lugar.

5. Causas do acidente 

Segundo o Relatório de Segurança de Barragens, ano 2015, a causa provável 

do acidente foi a fadiga do material. A estrutura de barramento carecia 

de manutenção há vários anos. Rachaduras nos pilares e vazamentos nas 

comportas já haviam sido apontados várias vezes pela comunidade. A força da 

maré ascendente foi o agente responsável pelo ocorrido. A responsabilidade 

pela manutenção da barragem é do Governo do Estado do Maranhão.

BACANGA MA

http://netdia.blogspot.com/2015/09/comporta-desaba-na-barragem-do-bacanga.html
http://netdia.blogspot.com/2015/09/comporta-desaba-na-barragem-do-bacanga.html
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6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 2015, pág. 123.

BLOGNETTO - Comporta desaba na Barragem do Bacanga e marés ameaçam 6 comunidades em São Luís. Internet - http://netdia.blogspot.com/2015/09/

comporta-desaba-na-barragem-do-bacanga.html - Acesso em 27/12/2019

CBGB – Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Barragens no Brasil. Rio de Janeiro, 1982. 279 páginas.

BACANGA MA

http://netdia.blogspot.com/2015/09/comporta-desaba-na-barragem-do-bacanga.html
http://netdia.blogspot.com/2015/09/comporta-desaba-na-barragem-do-bacanga.html
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1. Descrição da barragem

A UHE Baixo Iguaçu constitui o último aproveitamento hidrelétrico implantado 

no rio Iguaçu, a menos de 200 km de sua foz. Trata-se de um arranjo clássico, 

típico de vale aberto, com eixo de barramento retilíneo, extensão da barragem 

de 1.080 m e estruturas de concreto localizadas na margem esquerda e no 

leito natural do rio. Uma barragem de terra e enrocamento ocupa a margem 

e a ombreira do lado direito. A implantação da hidrelétrica foi contratada por 

contrato EPC, ou seja, com preço, prazo e qualidade fixos.

A construção foi realizada em duas etapas. Na primeira, o rio foi desviado 

através de um canal aberto na margem direita, abrindo espaço para uma 

ensecadeira que envolvia todas as estruturas de concreto: vertedouro 

posicionado no leito do rio e o circuito de geração ocupando a margem 

esquerda. Na segunda etapa, o rio foi desviado pelos vãos do vertedouro, 

enquanto as ensecadeiras de segunda fase permitiram a construção da 

barragem de terra e enrocamento, finalizando a obra.

A ensecadeira de primeira etapa foi dimensionada para uma vazão de 

27.250 m3/s, correspondente a uma cheia anual com recorrência de 100 

anos, enquanto as de segunda etapa foram dimensionadas para a vazão 

de 23.873 m3/s, correspondente a uma cheia anual com recorrência de 50 

anos. A vazão de projeto do vertedouro foi de 53.585 m3/s, correspondente à 

incidência da cheia máxima provável (CMP).

Em junho de 2014, a ensecadeira de primeira fase já se encontrava finalizada 

e o desvio estava sendo feito pelo canal aberto na margem direita e por parte 

do leito do rio. As escavações para a implantação das estruturas da tomada 

d’água/casa de força haviam sido finalizadas no interior da ensecadeira 

de primeira etapa e a concretagem se encontrava em andamento. As 

escavações avançavam na área do vertedouro.

BAIXO IGUAÇU PR

Iguaçu
Iniciada em julho de 2013 e terminada em maio de 2019
8 de junho de 2014
Técnica
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2. Descrição do acidente

Fortes chuvas ocorreram na bacia hidrográfica do rio Iguaçu a partir do dia 6 

de junho. As vazões alcançaram rapidamente valores da ordem de 31.300 m3/s 

no dia 8, no local do empreendimento, correspondendo a uma vazão com 

tempo de recorrência de 230 anos. Na tarde do dia 8 de junho se verificou 

o galgamento da ensecadeira de primeira etapa, seguido pela destruição de 

grande parte da mesma (Figura 2.64). Essa cheia correspondeu à maior vazão 

já observada no rio Iguaçu desde o início da série histórica, em 1942.

3. Consequências do acidente

Como corolário da perda da ensecadeira, os blocos de rocha que a 

constituíam foram arrastados pela cheia e acabaram depositados no leito do 

rio, em volume significativo, alterando as condições de escoamento d’água 

e aumentando as velocidades nesta região. Este aspecto teve particular 

importância na avaliação das condições de retomada da construção. 

Para garantir a vedação da nova ensecadeira, o EPCista insistia que seria 

necessário remover os blocos do leito do rio, o que representaria um 

esforço dispendioso e demorado, afetando profundamente custos e prazos. 

Diversas alternativas de prosseguimento dos trabalhos foram consideradas, 

sendo que uma delas, sugerida por consultor dos concessionários, foi 

adotada na construção após ter sido testada em laboratório de hidráulica 

para quantificar sua viabilidade e exequibilidade em modelo reduzido.

Logo após o acidente, a Licença de Instalação para construção da UHE 

Baixo Iguaçu foi suspensa por decisão judicial e as obras tiveram que ser 

paralisadas, assim permanecendo por um período de 19 meses, até serem 

retomadas em fevereiro de 2016.

BAIXO IGUAÇU PR

Figura 2.64 – Imagem mostrando a destruição da ensecadeira de primeira etapa 
(Branco & Rahuan, 2017)
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4. Medidas de recuperação

O EPCista apresentou alternativas para continuar a obra que envolviam 

alterações drásticas no projeto. Essas alterações significariam custos e prazos 

inaceitáveis para os concessionários e novo Licenciamento Ambiental. O 

argumento principal era que projetista e empreiteiro não poderiam garantir 

a estanqueidade de uma nova ensecadeira eventualmente executada sobre 

detritos grosseiros da ensecadeira colapsada. 

BAIXO IGUAÇU PR

Figura 2.65 – Sequência construtiva na retomada dos trabalhos com foco na 
implantação do muro em CCR (Branco & Rahuan)

Figura 2.66 – Vista do muro ensecadeira que favoreceu a retomada dos trabalhos  
(Branco & Rahuan)

Os concessionários contrataram o projeto de um muro em concreto 

compactado com rolo, proposto pelo consultor, a ser implantado no tramo 

longitudinal da ensecadeira de primeira fase, isto é, no trecho alinhado 

no sentido montante-jusante, onde o fluxo d’água alcançava as maiores 

velocidades, fazendo as funções de ensecamento. Os estudos mostraram 

a viabilidade de execução do muro e a solução acabou sendo adotada 

pelo EPCista. Este muro foi posteriormente integrado ao arranjo, em seu 

encontro com a estrutura do vertedouro (Figura 2.65).

Para a execução do muro foi feita uma complementação da ensecadeira 

então existente, diretamente apoiada sobre os remanescentes da 

ensecadeira destruída pela cheia, dimensionada para resistir a vazões de 

até 5.000 m3/s (Figura 2.66). 
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Após a implantação do muro, foram construídos dois trechos de ensecadeira, 

um a montante e outro a jusante do vertedouro, conectando a ensecadeira 

principal já construída ao muro ensecadeira de concreto. As cotas do muro 

de concreto e destes dois tramos foram definidas de forma a proteger o 

recinto ensecado do vertedouro e do circuito de geração para vazões de 

até 100 anos de tempo de recorrência. Em seguida, foi feita a remoção do 

trecho longitudinal da ensecadeira anterior, que havia sido construída logo 

após a cheia, para abrigar 10 vãos do vertedouro.

Além de possibilitar a manutenção do arranjo original, o muro se constituiu 

em estrutura que necessitou ensecamento simples por poder ser 

eventualmente inundada por cheia durante sua curta construção - e serviu 

de transição, por encosto, do maciço de terra e enrocamento do trecho 

direito da barragem. Além disso, se constituiu de tramo muito resistente 

da ensecadeira de primeiro estágio, tendo introduzido mais segurança no 

esquema de desvio do rio por suportar muito melhor eventuais elevadas 

velocidades de escoamento do que uma ensecadeira convencional de terra 

e enrocamento, como originalmente projetada. Ainda, como benefício 

adicional, o muro introduziu melhores condições de escoamento no acesso 

hidráulico ao vertedouro. 

5. Causas do acidente

Primeiramente, o acidente decorreu da magnitude das vazões registradas 

no começo de junho de 2014, quando a cheia do rio alcançou a maior vazão 

já observada desde o início da série histórica, em 1942, tendo resultado no 

galgamento da ensecadeira de primeira etapa, seguido pela destruição de 

grande parte da mesma. 

A retomada do processo construtivo se deparou com dificuldades advindas 

dos reflexos do acidente, quando foi necessário lançar mão de soluções 

alternativas de arranjo, modificando substancialmente o projeto original.

Contrariamente a contratos EPC tão aplicáveis na implantação de plantas 

industriais, evitando a constituição de pesadas estruturas técnicas e 

gerenciais dos proprietários, os casos de grandes obras hidráulicas sujeitas 

a incertezas geológicas e hidrológicas demandam a atuação de equipes 

tecnicamente qualificadas dos concessionários e proprietários. 

Após a ocorrência da cheia de junho de 2014, levou-se a termo a revisão dos 

estudos de frequência de vazões máximas anuais e sazonais no sítio da UHE 

Baixo Iguaçu para considerar os registros deste evento. A atualização dos 

estudos hidrológicos resultou em um aumento expressivo das vazões máximas 

em relação aos valores utilizados no projeto básico. Estes novos valores de 

vazões máximas passaram a ser considerados no dimensionamento das 

ensecadeiras de primeira e segunda fases de desvio do rio. Com a ocorrência 

da cheia, a vazão decamilenar passou de 49.683 m3/s para 56.362 m3/s. Por 

outro lado, a ocorrência da cheia não alterou o valor da cheia máxima provável 

(CMP), mantida em 53.585 m3/s. Com isso, o dimensionamento hidráulico do 

vertedouro não foi afetado pela cheia, uma vez que o critério adotado em tal 

dimensionamento baseou-se na CMP.

BAIXO IGUAÇU PR
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6. Material consultado

BRANCO, A.A. & RAHUAN, L.F. – Impacto no projeto e nas obras da U.H.E. Baixo Iguaçu em decorrência da cheia extraordinária de junho de 2014. In: XXXI Seminário 

Nacional de Grandes Barragens. Belo Horizonte, Maio/2017. Anais... Rio de Janeiro, CBGB. 2017. T3 – A9. 15 páginas.

KUPERMAN, S.C. & MORETTI, M.R. – Lições aprendidas de acidentes e incidentes com barragens. In: XXXI Seminário Nacional de Grandes Barragens. SNGB. Belo 

Horizonte, MG. Maio/2017. T3. 63 páginas.

MELLO, F.M. – Lições aprendidas em acidentes hidráulicos em barragens – COPPE-UFRJ, 2019 (notas de aula) (Inédito).

BAIXO IGUAÇU PR
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1. Descrição da barragem

A barragem do balneário Paraguaçu é localizada na periferia da cidade de 

Paraguaçu Paulista, a 460 km da cidade de São Paulo. A barragem era de 

terra, dotada de um estreito vertedouro na ombreira direita (Figura 2.67).

2. Descrição do acidente

O problema começou na noite de quinta-feira, 4 de janeiro de 2007, quando 

a barragem, que fica na rodovia de acesso a Paraguaçu Paulista, na área 

rural do município, transbordou devido ao grande volume de chuvas na 

região. O galgamento da barragem foi causado pela falta de capacidade de 

vazão do estreito vertedouro. A partir daí, equipes da Prefeitura começaram 

a efetuar o reforço do aterro e a abrir saídas emergenciais para manter o 

nível da represa e evitar o galgamento da barragem de terra.

Na manhã do sábado, dia 6 de janeiro, no entanto, ocorreu o rompimento de 

uma dessas saídas emergenciais, causando estragos nas redondezas e nas 

estradas de acesso (Figura 2.68), atingindo áreas do município de Maracaí.

3. Consequências do acidente

O transbordamento da barragem da represa do balneário Paraguaçu causou a 

inundação de imóveis, vias públicas e rodovias. Apesar disso, não houve registro de 

BALNEÁRIO PARAGUAÇU SP

Rio da Cachoeira
Início da década de 60
06/01/2007
Jornalística

vítimas porque os moradores da região já haviam sido removidos preventivamente 

para escolas, casas de parentes e amigos, segundo a Defesa Civil.

Uma das rodovias atingidas foi a Raposo Tavares, que teve o tráfego 

interrompido nos dois sentidos na altura do km 485, no cruzamento sobre o 

ribeirão São Mateus. Também houve problema na rodovia Prefeito Jorge Bassil 

Dower, na altura do km 6, onde cederam as cabeceiras de uma ponte em ambos 

os lados, interrompendo o trânsito. As chuvas na região também causaram o 

transbordamento dos rios do Servo e Capivara. Não houve vítimas.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída e foi dotada de um vertedouro de maior 

capacidade, constituído por uma soleira livre, com cerca de 40 m de extensão, 

seguida por uma calha. A localização do novo vertedouro permaneceu a 

mesma do original, junto à ombreira direita (Figura 2.69).

5. Causas do acidente 

Segundo consta, ocorreu transbordamento da barragem pela incapacidade 

do pequeno vertedouro, localizado junto à ombreira direita, de escoar 

as descargas afluentes à barragem, geradas em decorrência de chuvas 

intensas na região. Não há registro detalhado do evento, somente o que foi 

divulgado através da imprensa regional.
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Figura 2.69 - Reconstrução da 
barragem do balneário Paraguaçu (SP) 
(Google Earth, de 09/12/2011) 

Figura 2.67 – Barragem do balneário Paraguaçu antes do acidente 
(Google Earth, de 07/10/2004)

Figura 2.68 – Vista da barragem de balneário Paraguaçu após o rompimento 
(Internet - http://www.paraguacity.com/?b=2300)

BALNEÁRIO PARAGUAÇU SP

http://www.paraguacity.com/?b=2300


Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

6. Material consultado

FOLHA - Barragem transborda e causa inundações no interior de SP. 2007 -https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u130189.shtml

BALNEÁRIO PARAGUAÇU SP

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u130189.shtml
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1. Descrição da barragem

A barragem Banabuiú, hoje denominada Arrojado Lisboa, barra o rio Banabuiú, 

pertencente à bacia do rio Jaguaribe. Localiza-se no município de Quixadá, 

Estado do Ceará, a cerca de 230 km de Fortaleza. Projetada e construída pelo 

DNOCS, o início de sua construção data de 1952. Após uma série de paralisações 

foi finalizada em 1966. A finalidade principal da barragem é a irrigação e o 

controle de cheias. A Figura 2.70 proporciona uma vista geral da barragem.

A barragem é constituída por um maciço de terra zonado, com um núcleo 

central impermeável, zonas de transição e enrocamento em ambos os 

espaldares (Figura 2.71). A dificuldade na obtenção de materiais de 

construção a uma distância razoável da obra induziu a redução da cota de 

coroamento em 5 m em relação ao projeto original, bem como o aumento 

da declividade dos taludes de montante e de jusante, que passaram de 

1V:3H para 1V:2,5H.

Um vertedouro em concreto com extensão total de 102 m e dotado de 

seis vãos equipados com comportas de segmento ocupa a porção final 

na ombreira esquerda, seguido por uma calha e bacia de dissipação. À 

esquerda do vertedouro, na ombreira esquerda, há um dique auxiliar, de 

pequena altura. A tomada d’água fica no interior do reservatório, junto à 

base da barragem, e é seguida por uma galeria com dois tubos de aço de 3 

m de diâmetro envolvidos em concreto.

Na fundação da barragem ocorrem xistos e quartzitos micáceos, rochas que 

não fornecem solos residuais em abundância.

BANABUIÚ
ARROJADO LISBOA

CE

Banabuiú
Iniciada em 1952 e terminada em 1966
1960 e 1961
Técnica

Figura 2.70 – Vista geral da 
barragem Banabuiú, hoje 
Arrojado Lisboa (Internet)
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BANABUIÚ
ARROJADO LISBOA

CE

Figura 2.71 – Banabuiú: seção típica da barragem de terra/enrocamento (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Em 1961, na fase construtiva, ocorreram fortes chuvas, escoadas sem dificuldade 

através da galeria da tomada d’água que funcionava como desvio do rio. 

Ocorreu, entretanto, um episódio de rebaixamento rápido do nível d’água. A 

água ficou por pouco tempo acumulada a montante do maciço da barragem 

em construção (fato não bem esclarecido), tendo causado o escorregamento 

do talude de montante da barragem. Devido a este deslizamento, a seção tipo 

foi “reajustada”. Os serviços, reiniciados em 1963, foram concluídos em 1966.

Há, entretanto, referência a uma situação ocorrida em 1960, durante a 

construção, quando os construtores tiveram que enfrentar o possível 

galgamento da barragem, ainda incompleta, devido a uma estação 

chuvosa intensa. A única passagem para a descarga da vazão afluente 

era a galeria da tomada d’água. Como obra adicional de desvio, foi feito 

um canal provisório, na cota do leito do rio, confinado entre o corpo da 

galeria e a ombreira esquerda. Um segundo canal de desvio foi feito na 

cota 128 m, local que corresponde ao local da barragem auxiliar. Naquela 

contingência, buscou-se altear rapidamente o nível do aterro, porém sem 

controle de compactação, conseguida apenas pela passagem dos veículos 

de transporte de solo proveniente do empréstimo. Essa elevação ocorreu 

entre as cotas 114 m e 121 m e se restringiu a um prisma de material, não 

envolvendo toda a largura da praça de lançamento do aterro. Ultrapassada 

a cheia, os trabalhos prosseguiram sem que fosse retirado o prisma de 

material que havia sido colocado em caráter emergencial. 

A esse respeito, há uma controvérsia. Segundo a Referência 2 do DNOCS, 

“Superada a cheia, os trabalhos retomaram seu ritmo normal, ainda em 

seção reduzida, tendo sido retirado o prisma de material antes colocado em 

caráter emergencial. A abertura do vertedouro foi fechada.”

Sem maiores informações a respeito das causas do escorregamento do 

talude montante da barragem em 1961, não há como saber se os dois 

eventos se correlacionam ou não.

3. Consequências do acidente

Não foram localizadas informações detalhadas a respeito. Pelo já exposto 

acima, o escorregamento de 1961 acarretou na interrupção do processo 

construtivo, só retomado em 1963.

4. Medidas de recuperação

A retomada das obras ocorreu em 1963 e a finalização da construção em 1966.

5. Causas do acidente

Como já referido anteriormente, não há como saber se os dois eventos de 

1960 e 1961 se correlacionam ou não.

BANABUIÚ
ARROJADO LISBOA

CE
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6. Material consultado

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no Nordeste do Brasil. Fortaleza. DNOCS – Departamento Nacional de Obras contra as 

Secas. 1982. Araújo, J.A. A. (Coordenador) - 160 páginas. [Barragem Arrojado Lisboa (Ex-Banabuiú), pág. 77-79].

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Açude Banabuiú – Texto extraído da internet - 2018. http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/barragens/

banabuiu/banabuiu.htm

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Sanevia, Rio de Janeiro, n0 26, maio/1964. p. 93-101. 

BANABUIÚ
ARROJADO LISBOA

CE

http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/barragens/banabuiu/banabuiu.htm
http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/barragens/banabuiu/banabuiu.htm
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1. Descrição da barragem

A barragem Bandeira de Mello foi construída pela Companhia de Engenharia 

Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (CERB), no rio Paraguaçu (ou Paraguassu), 

sendo finalizada em 2006. Ela fica em área limítrofe dos municípios de Itaetê e 

Boa Vista do Tupim, e tem uma vazão regularizada de 18,83 m³/s. Seu reservatório 

armazena um volume de cerca de 111.000.000 de m³ de água, possibilitando a 

irrigação de 19.000 hectares de terras férteis, abrangendo os perímetros de Canta-

Galo, Canabrava, Piranhas, Caldeirão, Flamengo e Argoim. A barragem tem uma 

extensão de 863 m e cerca de 19 m de altura máxima (Figura 2.72).

2. Descrição do acidente

O acidente registrado por Facchinetti (2008) ocorreu na etapa construtiva, 

quando uma ensecadeira que abrangia a área destinada à construção do 

vertedouro foi galgada, em fevereiro de 2005, ocasionando a inundação da 

área (Figura 2.73). 

Nove horas após galgar com uma lâmina de 10 cm, a lâmina atingiu 80 cm e 

iniciou o processo de destruição das ensecadeiras. A vazão atingida foi de  

550 m3/s, enquanto que a vazão prevista no projeto para desvio era de 328 m3/s.

BANDEIRA DE MELLO BA

Paraguaçu
Finalizada em 2006
Fevereiro de 2005
Jornalística
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BANDEIRA DE MELLO BA

Figura 2.72 – Barragem Bandeira de Mello (Facchinetti, 2008)

Figura 2.73 – Galgamento da ensecadeira de montante 
(Facchinetti, 2008) 
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3. Consequências do acidente

Invasão pelas águas da área destinada à construção do vertedouro, além da 

perda das ensecadeiras de montante e jusante.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito.

BANDEIRA DE MELLO BA

5. Causas do acidente

A vazão do rio atingida pela cheia, no dia do acidente, era consideravelmente 

maior do que a prevista para a fase de desvio, conforme relatado acima.

6. Material consultado

FACCHINETTI, R. – Riscos associados ao projeto e à construção de barragens. 

In: Comitê Brasileiro de Barragens - Simpósio de Segurança de Barragens e 

Riscos Associados, 30. Salvador, BA. Novembro/2008. 49 páginas.
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1. Descrição da barragem

Segundo consta na Wikipedia, a Hydro Alunorte é a maior refinaria de 

alumina do mundo fora da China. Pertencente ao conglomerado norueguês 

Norsk Hydro, está localizada na cidade de Barcarena, no Estado do Pará. A 

alumina é a matéria-prima do alumínio e é produzida a partir da bauxita, 

através do processo denominado Bayer. A bauxita utilizada na Hydro 

Alunorte vem da Mineração Paragominas, através de um mineroduto, e da 

Mineração Rio do Norte (MRN), através do porto de Vila do Conde. Parte da 

alumina produzida é exportada e a outra parte é fornecida para a planta da 

Albras, também localizada em Barcarena, e que produz lingotes de alumínio.

O processo de produção de alumina gera um resíduo que é lavado, 

filtrado e armazenado nos depósitos de resíduos sólidos da refinaria. A 

Hydro Alunorte possui dois depósitos de resíduos sólidos: DRS 1 e DRS 2. 

O Depósito de Resíduos Sólidos 1 iniciou suas operações em 1995, quando 

a refinaria foi inaugurada. O Depósito de Resíduos Sólidos 2 teve sua fase de 

teste e comissionamento iniciada em agosto de 2016. Os dispositivos não 

são classificados como barragens, de acordo com a legislação brasileira. 

A Figura 2.74 documenta o complexo da Hydro Alunorte.

BARCARENA PA

Murucupi
Desde 1995
Em 27/04/2009 e em 17/02/2018
Técnica escassa

Figura 2.74 – Complexo industrial 
da Hydro Alunorte em Barcarena  
(Google Earth, de 10/06/2019)
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2. Descrição do acidente 

Em 2009, depois de uma das piores chuvas já registradas em Barcarena, 

ocorreu o transbordamento de água e lama vermelha dos canais de drenagem 

do complexo industrial. O incidente levou efluentes ao rio Murucupi, cujas 

águas adquiriram a coloração vermelha da lama. Os efluentes continham 

vestígios de hidróxido de sódio, que é usado no processo de produção de 

alumina a partir de bauxita, mas não foram identificados danos maiores em 

consequência do vazamento. 

Em 17 de fevereiro de 2018, após fortes chuvas, moradores de várias 

comunidades de Barcarena relataram a ocorrência de vazamento de rejeitos 

de bauxita da refinaria de alumina da Hydro Alunorte. Anteriormente, a 

Alunorte já havia sido responsabilizada por dois acidentes, em 2003 e em 

2009 (Ref. 1, págs. 4 e 5). Na época, a fábrica pertencia à Vale, sendo que o 

conglomerado norueguês a adquiriu em 2011. 

Nos dias 17 e 18 daquele mês, o Ministério Público e o Instituto Evandro 

Chagas (IEC) fizeram vistoria (em solo e sobrevoo), quando foram coletadas 

amostras e foram feitas as seguintes constatações: a) alteração da coloração 

do igarapé localizado às proximidades da residência de uma moradora da 

comunidade (cor alaranjada com odor acentuado); b) ausência de qualquer 

barreira física entre a bacia de rejeitos (DRS) e a comunidade do Bom 

Futuro, com risco de acidentes; c) verificação de sacos de areia nos DRS; 

d) alagamento da área 45 no interior da empresa; e) verificação de uma 

tubulação projetada para fora dos limites da empresa.

Entretanto, inspeções técnicas realizadas por equipes da Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), em conjunto com outros 

órgãos, confirmaram que não houve rompimento e nem transbordamento 

da chamada “lama vermelha” do depósito da Hydro Alunorte. 

A Hydro Alunorte informava, nos mesmos dias, que: “seu depósito recebe os 

resíduos de bauxita praticamente secos para serem armazenados na área. O solo 

dos depósitos é impermeabilizado com material especial para evitar infiltrações 

e danos ambientais. Toda a área possui sistema de drenagem que conduz a 

água para as Estações de Tratamento de Efluentes Industriais da refinaria, onde 

é tratada antes de ser encaminhada ao Rio Pará. A operação segue as resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente e também é monitorada regularmente 

pela empresa e reportada ao órgão ambiental que fiscaliza essa ação.” 

Em 22 de fevereiro de 2018, a Agência Brasil divulgou a Nota Técnica SAMAM-IEC 

002/2018 dando amplo conhecimento sobre suas conclusões, contrariando 

as informações divulgadas nos últimos dias pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente e pela empresa, que negavam qualquer anormalidade. O Instituto 

foi acionado pelos Ministérios Públicos do Pará (MP-PA) e Federal (MPF) 

para analisar se os reservatórios em que a empresa armazena toneladas de 

resíduos do processamento de bauxita tinham se rompido ou transbordado. 

Na inspeção, os técnicos não identificaram indícios de rompimento ou danos 

estruturais nos reservatórios, mas concluíram que estes estavam operando 

no limite e que, com as chuvas dos últimos dias, parte do material vazou, 

atingindo igarapés próximos. Segundo o laudo, os reservatórios da empresa 

transbordaram não apenas em virtude do volume de chuvas, mas também 

porque a empresa não foi capaz de tratar todos os seus efluentes. Com o 

transbordamento, a área interna da empresa foi usada para escoamento 

dos efluentes que, posteriormente, foram carreados pelas chuvas ou 

irregularmente lançados no meio ambiente.

Houve lentidão no processo de tomada de decisão que se seguiu à ocorrência 

do evento. A incerteza sobre a origem da contaminação se prolongou por 

vários dias após a ocorrência e gerou controvérsias entre a empresa, os órgãos 

de controle e os moradores afetados pela exposição aos contaminantes.

BARCARENA PA



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

3. Consequências do acidente

Devido às fortes chuvas, partes de Barcarena ficaram submersas em água 

de cor avermelhada, que teria provindo do transbordamento dos canais de 

drenagem do complexo industrial administrados pela Hydro Alunorte. Segundo 

o coordenador das comunidades quilombolas locais, pelo menos 14 bairros e 

mais de 30.000 famílias foram atingidas. Além do rio Murucupi, os rios Pará e 

São Francisco também receberam rejeitos. A contaminação foi constatada por 

um laudo do Instituto Evandro Chagas, contestado pela Hydro Alunorte.

4. Medidas de recuperação

Canais de despejos considerados clandestinos foram constatados pelo 

Ministério Público (MP) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O 

Tribunal de Justiça do Pará determinou que a Hydro Alunorte pagasse uma 

multa de R$ 150 milhões por danos ambientais, reduzisse sua produção no 

local em 50% e embargou uma bacia de rejeitos da empresa. A mineradora 

assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) se comprometendo a reparar 

os danos causados às populações ribeirinhas. 

5. Causas do acidente 

Afirma-se, na Wikipedia, que os dispositivos de deposição de resíduos do 

complexo industrial não são classificados como barragens, de acordo com 

a legislação brasileira. A afirmativa de que não se trata de barragens não 

é amparada por qualquer esclarecimento adicional. Trata-se, de qualquer 

maneira, de áreas de acumulação de resíduos, confinados e contidos por 

diques de terra, similares a outras estruturas de contenção já documentadas 

no presente livro.

Aparentemente, as causas do acidente de 2018 decorrem do excesso de 

chuvas concentradas em curto espaço de tempo, que teriam galgado a 

crista de um ou outro dique, causando o vazamento dos resíduos para o rio 

Murucupi, atingindo, parcialmente, os núcleos urbanos vizinhos. 

6. Material consultado

CÂMARA DOS DEPUTADOS DO PARÁ - Comissão Externa das bacias de 

rejeitos de mineração em Barcarena/PA - Relatório Final - Coordenador: 

Rodrigues E. – Novembro/2018. 81 páginas.

O GLOBO - Vazamento de rejeitos em Barcarena completa um ano. Rio 

Murucupi está contaminado – Internet - https://oglobo.globo.com/brasil/

vazamento-de-rejeitos-em-barcarena-completa-um-ano-rio-murucupi-

esta-contaminado-23477072 - Acesso em 06/12/2019.

WISE Uranium Project – Tailings Dam Safety – Chronology of major tailings 

dam failures (from 1960). Outubro/2019. 21 páginas.

BARCARENA PA

https://oglobo.globo.com/brasil/vazamento-de-rejeitos-em-barcarena-completa-um-ano-rio-murucupi-esta-contaminado-23477072%20-%20Acesso%20em%2006/12/2019
https://oglobo.globo.com/brasil/vazamento-de-rejeitos-em-barcarena-completa-um-ano-rio-murucupi-esta-contaminado-23477072%20-%20Acesso%20em%2006/12/2019
https://oglobo.globo.com/brasil/vazamento-de-rejeitos-em-barcarena-completa-um-ano-rio-murucupi-esta-contaminado-23477072%20-%20Acesso%20em%2006/12/2019
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1. Descrição da barragem

A barragem de Barreiras se localiza no vale do rio Catolé, no Estado do Piauí, 

a cerca de 3 km da cidade de Fronteiras. Trata-se de um maciço de terra, 

de seção homogênea, com cerca de 40 m de altura máxima e extensão da 

crista de 250 m, aproximadamente. O rio Catolé é temporário (Figura 2.75).

A drenagem interna da barragem consiste em simples dreno de 

enrocamento de pedra, no pé de jusante, e a drenagem superficial é de 

alvenaria revestida. A descarga de fundo é feita por uma tubulação de aço 

com 1 m de diâmetro, que passa sob o aterro. A estrutura da tomada d’água 

é equipada com grade, comporta deslizante na boca de montante e torre 

de controle (Figura 2.76). A tubulação é envelopada em concreto simples e 

possui cut-offs também em concreto.

Os taludes da barragem foram projetados com inclinações de 1V:2H a jusante, 

com pequenas bermas e 1V:3,5H a montante. A proteção do aterro a montante 

foi feita com rip-rap. A construção sofreu diversas interrupções, sendo iniciada 

em 1953 e concluída em 1965. A compactação do aterro foi feita com rolo pé 

de carneiro, em camadas de 20 cm após compactação. O material usado, 

muito seco na jazida, foi umedecido na praça de trabalho, reconhecendo-se, 

entretanto, que a umidade de compactação foi menos do que a ótima.

A fundação da barragem é em maciço rochoso granito-gnáissico, com topo 

irregular e uma depressão com cerca de 8 m de profundidade entre as 

estacas 5 e 6, que foi preenchida com aterro compactado. O tratamento da 

fundação consistiu em um cut-off em pedra argamassada e uma cortina de 

vedação, com cerca de 100 furos injetados.

BARREIRAS PI

Catolé
De 1953 a 1965
Eventos variados, em diversas datas
Técnica
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Figura 2.75 – Barragem 
de Barreiras, no rio 
Catolé (Google Earth, 
de 21/05/2013)

Figura 2.76 – A barragem 
em planta (Carvalho & 
Trindade, 1976)

BARREIRAS PI
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2. Descrição do acidente

Na barragem de Barreiras não ocorreu um acidente que, por si só, tenha colocado 

em risco a segurança da estrutura. Mas, com o enchimento do reservatório, 

em 1965, teve início uma série de não conformidades, consideradas críticas, 

tais como fissuramentos externos e internos e deterioração da tubulação de 

descarga de fundo, além de terem sido computados fatores de segurança 

baixos ao escorregamento, tanto no talude de montante, quanto de jusante, 

nas situações mais desfavoráveis de funcionamento.

Em 1966, com a elevação do nível d’água do reservatório, verificou-se o 

abatimento do rip-rap de montante, em torno da estaca 5, em correspondência 

ao antigo leito do rio, recomposto com cerca de 100 m3 de pedra.

Em 1974 ocorreram problemas com o sistema da descarga de fundo, 

quando a comporta passou a apresentar dificuldades de operação. A 

saída da tubulação, a jusante, foi então tamponada, passando a tubulação 

a trabalhar em carga permanente. Após o tamponamento, notou-se 

o encharcamento do aterro em volta da galeria. Foi então retirado o 

tamponamento, com regressão do encharcamento.

Em fins de 1974 observou-se uma trinca longitudinal no corpo do aterro, 

com aproximadamente 160 m de extensão, situada ao longo do talude de 

jusante, a cerca de 8 m de distância da crista. Constatou-se, além disso, o 

fraturamento da alvenaria das valetas de drenagem superficial e, também, o 

abatimento do corpo da barragem, perceptível por observação visual. 

3. Consequências do acidente

Em 1974, após a constatação das não conformidades, o nível do reservatório 

foi lentamente rebaixado até cerca de 10 m a partir da crista da barragem, 

por precaução.

Elaborou-se um plano de investigações com sondagens mecânicas, 

instalação de piezômetros, levantamentos topográficos, instalação de 

tassômetros e pinos de medição de deslocamentos, medição de vazões 

no enrocamento de pé, ensaios de laboratório em amostras do aterro e 

avaliações de estabilidade.

Durante a realização de ensaios de permeabilidade em sondagens no 

aterro, observaram-se grandes perdas de água, com surgências no lago, 

denunciadas pela turbidez da água. Ensaios com corantes comprovaram a 

presença de vazios no corpo do aterro.

Um poço de inspeção aberto no aterro comprovou a existência de uma 

fenda vertical longitudinal, com cerca de 7 cm de abertura. O fissuramento 

longitudinal de jusante, por sua extensão e sem sinais de movimentos de 

“rejeito”, foi atribuído a recalque diferencial do maciço, possivelmente por 

encharcamento. O fator de segurança do talude de jusante foi considerado 

baixo. O fraturamento da alvenaria, no cruzamento das valetas de drenagem 

com as bermas, foi também atribuído a recalque diferencial, bem como à 

falta de juntas de dilatação.

BARREIRAS PI
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4. Medidas de recuperação

Ainda em 1974, considerou-se recomendável manter o nível d’água 

rebaixado e injetar as fissuras com calda de cimento e argila com pressão 

baixa. Considerou-se também recomendável estender o plano de injeções 

para montante, por meio de duas malhas de furos que cobriram a área de 

caminhamento provável das fendas internas. 

Após a inspeção na tubulação da descarga de fundo (uma vez constatada a 

deterioração do metal, a deformação das chapas e as aberturas nas juntas, 

com vazamento e carreamento de solo), foi apontada como solução a 

introdução de uma nova tubulação de aço, de menor diâmetro, para injetar 

calda de cimento entre os dois tubos.

Quanto aos fatores de segurança considerados baixos, no estudo de 

estabilidade foi elaborado um projeto de reforço do talude de jusante, 

através da adição de peso de terra compactada, suavizando-o, além da 

implantação de um sistema de drenagem interna, constituído por um 

dreno inclinado e tapete drenante, filtro coletor e enrocamento de pé 

(Figura 2.77). 

BARREIRAS PI

Figura 2.77 – Em 1974 a barragem sofreu um reforço no talude de jusante, que foi suavizado 
(Internet - http://www.lagoadorato.com/2016/09/acude-barreiras-de-fronteiras-chega-ao.html)
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As valetas superficiais de drenagem foram reparadas, deixando-se juntas 

de dilatação. Após os reparos, não foram observados danos. Considerou-se 

necessário prosseguir o controle de comportamento da barragem quando 

da nova elevação do nível d’água do reservatório, após a implementação 

das obras de reforço.

As recomendações datam de 1974 e constam do trabalho de Carvalho & 

Trindade, de 1976, que constitui a única referência técnica encontrada 

sobre a barragem de Barreiras. Não se sabe ao certo que outros eventos e 

intervenções ocorreram a partir de então.

5. Causas do acidente 

Os resultados das investigações e análises mostraram que o fator de maior 

relevância no desencadeamento dos problemas encontrados na barragem 

era representado pela compactação deficiente do aterro, provavelmente 

do lado seco da curva de compactação, faltando ao aterro as qualidades 

resultantes de uma compactação eficiente: uniformidade, permeabilidade 

e compressibilidade baixas e resistência adequada ao cisalhamento.

Juntando-se as evidências, concluiu-se que a fissuração longitudinal foi 

consequência do colapso de camadas mal compactadas por saturação após 

carregamento, tendo ocorrido recalques diferenciais entre as partes mais a 

montante e as partes mais a jusante da barragem (conforme progredia a 

saturação do maciço).

Quanto aos vazios encontrados no aterro, julgou-se que a causa mais 

provável se originava na falta de uniformidade de compactação, que 

acarretou recalques diferenciais de porções do aterro com formação de 

cavidades por efeito de arco.

6. Material consultado

CARVALHO, L.H. & TRINDADE, S.S.M. – Desempenho e recuperação da 

barragem Barreiras (Piauí). In: XI Seminário Nacional de Grandes Barragens. 

Fortaleza, Novembro/1976. CBGB. Tema III, 29 páginas.

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 

deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n0 118. 

198 páginas.

LAGOADORATO – Açude Barreiras de fronteiras chega ao nível mais baixo de 

toda a sua história. Setembro/2016. Internet –

http://www.lagoadorato.com/2016/09/acude-barreiras-de-fronteiras-

chega-ao.html

BARREIRAS PI
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1. Descrição da barragem

A barragem de Barreiros faz parte do conjunto de obras que integram o Sistema 

de Transposição do rio São Francisco e situa-se 12 km a oeste da cidade de 

Sertânia, encostada à rodovia PE 280, no sertão de Pernambuco, entre as 

estações de bombeamento 5 e 6 do eixo leste do Projeto de Integração “Velho 

Chico”. Trata-se de um barramento misto, em que estruturas de concreto, 

constituídas por um vertedouro e um descarregador de fundo, são ladeadas 

por barragens de terra, de seção homogênea, com altura máxima de 14 m .

2. Descrição do acidente

Segundo consta em registro da ANA, na manhã do dia 3 de março de 2017, apenas 

dois dias após o enchimento do reservatório, foi registrado um vazamento nesta 

barragem do Sistema de Transposição. Constatou-se uma comunicação direta 

da água do reservatório (com carga hidráulica de cerca de 8 m de altura, através 

do estrato rochoso de fundação da estrutura do canal de aproximação à tomada 

d’água, da galeria de uso difuso (TUD)) com o estrato rochoso muito fraturado da 

fundação do maciço de terra da barragem da margem direita.

O fluxo d’água pelo estrato rochoso da fundação do maciço de terra se comunicou 

com a camada vertical de pedrisco junto à parede de concreto da galeria e, 

posteriormente, devido à carga hidráulica, com a camada de pedrisco sobre a 

galeria, provocando a saída da água por cima do teto da galeria. Esse fluxo de água 

causou o carreamento de partículas do maciço da barragem de terra, assentada 

diretamente sobre o maciço rochoso muito fraturado, desencadeando um 

processo de piping com arraste de partículas sólidas, até ocorrer o rompimento 

da barragem neste trecho. A Figura 2.78, obtida na Internet, exibe o vão aberto 

por onde escoou a água no encontro entre a barragem de terra da margem direita 

e a estrutura de concreto da descarga de fundo.

3. Consequências do acidente

A consequência imediata do acidente foi o esvaziamento súbito do 

reservatório, com reflexos a jusante da barragem, bem como na própria 

estrutura do barramento, pelas possíveis consequências do rebaixamento 

rápido na estabilidade dos taludes da barragem de terra. Não ocorreram 

vítimas fatais. Não foram encontradas informações a respeito de danos 

materiais ou do número de pessoas afetadas.

4. Medidas de recuperação

A recuperação da estrutura arrombada teve início imediato, graças à 

disponibilidade de equipamentos e técnicos na região do empreendimento. 

Como mostra a Figura 2.79, a área atingida pelo arrombamento foi ensecada 

por montante, possibilitando a realização dos reparos necessários.

BARREIROS PE

Sistema de Transposição em canais e reservatórios
Finalizada em janeiro de 2017
03/03/2017
Técnica escassa
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BARREIROS PE

Figura 2.79 – Barramento em fase de recuperação após arrombamento 
(Internet - http://www.carlosbritto.com/ministerio-inicia-nova-fase-de-teste-da-
barragem-de-barreiro-em-sertania/)

Figura 2.78 – O arrombamento ocorreu no encontro da barragem de terra da 
margem direita com a estrutura de concreto da descarga de fundo (Internet - 
http://folhacentrosul.com.br/geral/13256/transposicao-do-rio-sao-francisco-
barragem-mal-feita-estoura-e-agua-se-perde-no-sertao)

5. Causas do acidente

Trata-se de um processo de piping que ocorreu praticamente no encontro 

entre estruturas de concreto da descarga de fundo e a barragem de terra, 

notadamente um ponto de maior vulnerabilidade em barragens mistas.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 

2017. Brasília. 2018. 84 páginas. 

FCS BRASIL – Folha Centro Sul - Transposição do Rio São Francisco: 

barragem mal feita estoura e água se perde no sertão. Texto tirado da 

internet - http://folhacentrosul.com.br/geral/13256/transposicao-do-rio-

sao-francisco-barragem-mal-feita-estoura-e-agua-se-perde-no-sertao. 

Acesso em 03/11/2018.
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1. Descrição da barragem

A barragem do Batalhão se localiza na bacia hidrográfica dos Sertões de 

Crateús, no município de Crateús, no Estado do Ceará, barrando o rio Poti, 

a pequena distância do centro urbano (Figura 2.80). Trata-se de uma 

barragem vertedora de concreto, com fundação em rocha. Sua altura na 

seção máxima é 8,20 m e o comprimento da crista é de 691 m. A barragem, 

apesar de ser considerada de baixo porte, submete-se diretamente à 

Política Nacional de Segurança de Barragens devido a sua classificação de 

dano potencial associado alto, podendo comprometer a estrutura ou sua 

operação, requerendo intervenção imediata. 

A primeira etapa de construção da barragem (1955 a 1959) teve por objetivo 

constituir um reservatório para atender a demanda do 40 Batalhão de 

Engenharia e Construção (40 BEC), instalado (na época) no município de 

Crateús, quando o local era abastecido com poços artesianos (Monte, 

2014). A segunda etapa aconteceu dez anos depois, de 1965 a 1969, sendo 

ampliada sua capacidade para atender a demanda crescente da população 

de Crateús, que não podia mais ser suprida com o abastecimento de poços. 

A barragem capta, também, as águas do açude Carnaubal e as leva para a 

estação elevatória de tratamento da CAGECE.

Predominam na região rochas do embasamento cristalino, representadas 

pelo granito, granito gnáissico, anfibolito e migmatito do Grupo Santa 

Quitéria. No local da barragem, uma delgada cobertura de sedimentos 

aluvionares recentes encobre o leito e as margens do rio Poti.

BATALHÃO CE

Poti
Em duas etapas (décadas de 50 e 60)
Não houve um acidente, mas deterioração gradual
Técnica

Figura 2.80 – A barragem de Batalhão localiza-se ao longo do rio Poti, a 
montante do núcleo urbano de Crateús (Google Earth, de 25/08/2013)
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2. Descrição do processo de degradação

Não ocorreu qualquer acidente com a barragem de Batalhão, mas sim um 

longo processo de degradação, acentuado pela ausência de manutenção 

durante muito tempo. Em 2016, a estrutura da barragem apresentava 

evidências de deterioração do concreto, agravado pelo descalçamento parcial 

na base do paramento de jusante, evidenciando, em diversos locais, cavidades 

de dimensões métricas que colocavam a estrutura de barramento em balanço, 

com comprometimento das condições de estabilidade (Figura 2.81).

Em função disso, a barragem do Batalhão, apesar de ser considerada de 

baixo porte, foi submetida diretamente à Política Nacional de Segurança de 

Barragens por ser classificada com dano potencial associado alto. Em 2015 e 

2016, a COGERH atribuiu à barragem a classificação de risco NP3, que equivale 

à mais alta categoria por conta do somatório de anomalias constatadas.

3. Consequências do acidente

A principal consequência do processo de degradação consistiu em criar uma 

situação de alto risco para a segurança da barragem e, consequentemente, 

para o núcleo urbano de Crateús.

4. Medidas de recuperação

A oportunidade para realização das atividades de recuperação foi 

proporcionada pelo grave quadro de seca que atingiu o Estado do Ceará a 

partir de 2012, ano em que o volume de água armazenada praticamente zerou.

O trabalho de recuperação da estrutura consistiu em fazer o reforço da 

base dos paramentos de jusante e montante com alvenaria de pedra. Foi 

realizada a limpeza da região a jusante e a montante do perfil vertedor, na 

largura de aproximadamente 5 m. Desta forma, a prioridade foi o reforço 

nos pontos críticos, o que equivaleu a um volume de 900 m³ de alvenaria 

de pedra argamassada. O reforço, com alvenaria de pedra com argamassa 

no traço 1:4 em volume, foi realizado ao longo de toda a base do talude de 

jusante (Figura 2.82). 

Também foi realizado um reforço com alvenaria de pedra na base do talude de 

montante, que apresentava comunicação com a região a jusante (Figura 2.83).

5. Causas do acidente 

A deterioração de barragens expostas aos agentes intempéricos é considerada 

um fato normal e inevitável, mas, no caso da barragem de Batalhão, a situação 

ganhou contornos de alto risco pelo nível de deterioração, conjugado à vizinhança 

ao centro urbano de Crateús (localizado poucas centenas de metros a jusante).

O processo de descalçamento progressivo que a barragem sofreu ao longo 

dos anos foi provavelmente agravado pelo fato de a estrutura não ter sido 

implantada sobre rocha firme ao longo de toda sua extensão. As imagens 

disponíveis indicam que, em alguma extensão, a barragem foi assentada 

sobre material de fundação intemperizado, removível com relativa facilidade 

pelas águas vertentes. O tempo se encarregou de conduzir a situação para 

o estado de alto risco detectado em 2016, quando finalmente foi feita uma 

intervenção reparadora.

BATALHÃO CE
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Figura 2.81 – A erosão do material de base da barragem causou o 
descalçamento com diversos metros de profundidade em alguns trechos 
(sentido montante-jusante) (COGERH, Relatório de Segurança 2016)

Figura 2.82 – Recuperação com alvenaria de pedra argamassada na 
base do talude de jusante (COGERH, Relatório de Segurança 2016)

Figura 2.83 - Recuperação com 
argamassa no paramento de 
montante (COGERH, Relatório de 
Segurança 2016)

BATALHÃO CE
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6. Material consultado

COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Relatório Anual de Segurança de Barragens – Riscos e Inspeções. Fortaleza, CE. 2016. 365 páginas.

COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Relatório de Inspeção de Segurança Regular – Barragem do Batalhão – Novembro/2018 – 12 páginas. 

Novembro/2019 – 14 páginas.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Mapa geológico da região de Crateús (CE). E = 1:100.000 – Carta SB-24-V-C-III. 2011

MONTE, A.M.S. – A planície fluvial do rio Poti nos municípios de Novo Oriente e Crateús – CE: os barramentos e suas repercussões sócio-ambientais. Dissertação 

de Mestrado. UEC – Fortaleza – CE. 2014. 125 páginas.

BATALHÃO CE
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1. Descrição da barragem

A barragem do Bezerro está localizada na periferia oeste da cidade de José 

de Freitas, no Estado do Piauí, e é constituída por um aterro compactado, 

com extensão de crista de aproximadamente 1.300 m (Figura 2.84). 

O sangradouro se localiza na ombreira esquerda, a pequena distância da 

barragem. Não se teve acesso ao projeto da barragem e as informações aqui 

apresentadas foram obtidas nos órgãos de imprensa.

BEZERRO PI

Afluente do rio Marataoan
Data ignorada
8 de abril de 2018
Jornalística

Figura 2.84 – Barragem do Bezerro, na periferia oeste da cidade de José de Freitas. A linha tracejada assinala a 
localização do sangradouro, na ombreira esquerda (Google Earth, de 18/07/2017)
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2. Descrição do acidente

Consta que fortes chuvas no início de abril de 2018 causaram a rápida elevação 

do nível d’água do reservatório, que se aproximou de seu nível máximo. Na 

manhã do dia 8 de abril foram observadas surgências de água ao longo do 

talude de jusante, com indícios de arraste de materiais terrosos (Figura 2.85). 

Foram também observadas rachaduras, não reportadas em detalhe.

O temor de que pudesse sobrevir o rompimento da barragem, manifestado 

pela Defesa Civil, levou a que, durante todo o dia de domingo, 8 de abril, 

máquinas trabalhassem nas obras de rebaixamento da cota do sangradouro 

com o intuito de facilitar o fluxo d’água e rebaixar o nível do reservatório. Em 

uma vistoria realizada no final da tarde do domingo foram constatadas mais 

duas rachaduras no talude da barragem, aumentando ainda mais o risco de 

rompimento a qualquer momento.

3. Consequências do acidente

Caso ocorresse o rompimento da barragem, a onda de cheia se dirigiria para 

os rios Lembrada e Pai Luiz, alcançando em seguida o rio Marataoan, a cerca 

de 10 km de distância. Diante do elevado risco existente, as famílias que 

moravam na área definida de risco foram retiradas de suas residências e 

recolhidas em instalações da Prefeitura de José de Freitas.

4. Medidas de recuperação

A continuidade dos trabalhos (descritos no item 2) resultou na abertura de um 

canal ao longo da diretriz do sangradouro, que induziu o rebaixamento do nível 

do reservatório, diminuindo, consequentemente, os gradientes hidráulicos 

nos locais de vazamento e afastando o risco de ruptura da barragem. A Figura 

2.86 documenta a bem sucedida abertura de um canal ao longo do eixo do 

sangradouro, o que possibilitou o rebaixamento da cota da soleira.

Não foi encontrada referência a medidas de mais longo alcance capazes de 

restituir à estrutura da barragem as condições de segurança necessárias. 

5. Causas do acidente 

A ausência de informações técnicas sobre o projeto da barragem, as reais 

condições de campo e a relação entre chuvas e nível d’água no reservatório 

dificultam a análise de conjunto para interpretação do evento. A situação de 

risco iminente de ruptura foi configurada pelo surgimento dos vazamentos 

de água ao longo do talude de jusante da barragem e pelo surgimento das 

trincas, não bem identificadas. As causas da ocorrência de trincas podem 

decorrer da baixa qualidade do aterro. Se o aterro não tivesse evidenciado 

os vazamentos, a elevação do nível do reservatório teria prosseguido 

normalmente até alcançar a soleira do sangradouro, por onde teria escoado 

o volume de água excedente. A presença dos vazamentos exigiu a adoção 

de medidas emergenciais preventivas.

BEZERRO PI
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Figura 2.85 – Surgências de água 
no talude de jusante da barragem 
sinalizando problemas de erosão 
interna. Notar a água empoçada 
na pista (Internet - http://www.
visaopiaui.com.br/noticia/5410)

Figura 2.86 – Canal de emergência, 
por rebaixamento da soleira do 
sangradouro, favorecendo o 
escoamento das águas (Internet - http://
www.jairsampaio.com/defesa-civil)

BEZERRO PI
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6. Material consultado

Diversas edições de noticiários locais e regionais, pela internet, dentre eles: 

JAIR SAMPAIO - http://www.jairsampaio.com/defesa-civil-afirma-que-nao-ha-mais-como-evitar-rompimento-da-barragem-do-bezerro/ - 2018.

BEZERRO PI

http://www.jairsampaio.com/defesa-civil-afirma-que-nao-ha-mais-como-evitar-rompimento-da-barragem-do-bezerro/
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1. Descrição da barragem

Localizada no rio Gualaxo do Norte, distrito de Camargos, município de Mariana, 

Estado de Minas Gerais, a PCH pertence ao Grupo AVG desde 2005. Primeiramente 

nomeada como usina Júlio Mourão Guimarães, o empreendimento iniciou a 

operação comercial no ano de 1942 com a partida das unidades geradoras nº 

1, nº 2 e nº 3. No ano de 1959, a usina foi repotenciada e entrou em operação a 

unidade geradora nº 4, passando a ter capacidade instalada total de 1.560 kW. A 

usina gerava energia para as cidades mineiras de Mariana e Passagem de Mariana, 

além de alimentar empresas mineradoras instaladas na região. 

O arranjo consiste em um barramento em concreto de pequena altura, 

provido de vertedouro com soleira livre (Figura 2.87), que deriva as águas 

do rio para um canal de adução que se desenvolve ao longo da margem 

direita, na extensão aproximada de 350 m. A partir da câmara de carga, dois 

condutos metálicos conduzem as águas para a casa de força. A usina opera 

a fio d’água, com uma queda bruta de 43 m.

BICAS MG

Gualaxo do Norte
1942
05/11/2015
Documentação jornalística

Figura 2.87 – Estruturas de barramento da PCH Bicas (ABRAPCH, 2016)
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2. Descrição do acidente

Localizada cerca de 12 km, em linha reta, a jusante da barragem do Fundão 

da Samarco, o sítio da PCH Bicas foi rapidamente alcançado por uma 

enxurrada de lama quando a referida barragem rompeu, em 5 de novembro 

de 2015. A onda de lama galgou primeiramente a barragem de Santarém e 

atingiu o reservatório da PCH Bicas, assoreando-o. Foram também atingidos 

o canal de adução, a câmara de carga e tubulações, bem como destruídos 

grande parte dos equipamentos da casa de máquinas.

3. Consequências do acidente

A PCH Bicas teve a operação comercial suspensa pela ANEEL até que as 

condições operativas fossem restabelecidas. Em 12 de setembro de 2016, a 

ANEEL extinguiu a concessão da PCH Bicas, em decisão publicada no Diário 

Oficial da União. 

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito de uma possível recuperação 

da usina.

5. Causas do acidente 

Trata-se de um caso de acidente em cascata, provocado pelo colapso 

da barragem do Fundão, da Samarco, em 5 de novembro de 2015. A 

consequência foi uma onda de lama e detritos que se deslocou com grande 

velocidade ao longo do vale do rio Gualaxo do Norte, galgando a barragem 

de Santarém (Samarco) antes de atingir a PCH. 

6. Material consultado

ABRAPCH – Notícias. 26/02/2016. Acesso em 23/01/2019. http://www.

abrapch.org.br/noticias/107/aneel-libera-operacao-em-teste-de-turbina-

da-uhe-cachoeira-caldeirao

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica - Processo: 48500.005550/2001-

74 - Extinção da concessão da Usina Hidrelétrica denominada PCH Bicas. 

06/09/2016. Internet – Acesso em 23/01/2019. http://www2.aneel.gov.br/

aplicacoes/noticias_area/arquivos/48500.005550-2001-74.pdf

BICAS MG

http://www.abrapch.org.br/noticias/107/aneel-libera-operacao-em-teste-de-turbina-da-uhe-cachoeira-caldeirao
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http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias_area/arquivos/48500.005550-2001-74.pdf
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias_area/arquivos/48500.005550-2001-74.pdf
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Bocaina, do tipo fio d’água, está situada no rio Bravo, 

no município de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo. Sua construção 

foi iniciada em 1911 pela empresa Hidro Elétrica, da Serra da Bocaina, 

segundo projetos e desenhos desenvolvidos por Cristiano Machado para o 

canal e a represa, e pelo engenheiro Leopoldo Loemberg, para o projeto 

eletromecânico. Foi inaugurada em dezembro de 1912. Contava com um 

grupo gerador de 255 kW. Em 1921, foi acrescentada uma segunda unidade 

geradora, de 425 kW. A Figura 2.88 documenta o pequeno barramento.

A usina realizava o fornecimento de energia elétrica aos municípios de 

Cruzeiro e Cachoeira Paulista, em São Paulo. Em 1927, a concessionária 

original foi incorporada à São Paulo Light and Power Company Ltd., tendo 

sido a usina interligada ao sistema desta empresa em 1929. Teve sua operação 

interrompida em 1940 e em 1950 em decorrência de quebras no maquinário 

e de rompimento no duto, razão pela qual passou por uma revisão geral das 

instalações existentes, em 1959. A Figura 2.89 documenta o canal de adução.

Foi desativada em 1972, devido ao estado precário dos equipamentos e à 

escassez de água para acioná-los. Em 1981, passou a integrar o patrimônio da 

Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo). Nos anos 1980, foram desenvolvidos 

estudos para sua recuperação, segundo orientação da Eletrobras. Em dezembro 

de 1997, a usina passou a integrar o acervo da Empresa Metropolitana de Águas 

e Energia S.A. (EMAE), companhia resultante da cisão da concessionária anterior.

2. Descrição do acidente

Não foram encontradas referências a respeito dos acidentes sofridos 

em 1940 e em 1950, apenas sabendo-se que decorreram de quebras no 

maquinário e de rompimento no duto.

BOCAINA RJ

Bravo
1911 a 1912
1940 e 1950
Técnica escassa
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Figura 2.88 – Barragem, reservatório e canal de adução da Central Hidrelétrica 
Bocaina (Acervo FPHESP - Eletrobras, 2000)

Figura 2.89 – Canal de adução (Acervo FPHESP - Eletrobras, 2000)

BOCAINA RJ



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações a respeito, sabendo-se apenas que 

teve sua geração interrompida nos dois eventos.

4. Medidas de recuperação

Em 1959 foi realizada uma revisão geral das instalações.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas referências a respeito das causas dos dois acidentes.

6. Material consultado

Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

BOCAINA RJ
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1. Descrição da barragem

A PCH Bocaiúva é situada no rio Cravari, município de Brasnorte, Estado de Mato 

Grosso, e pertence ao Grupo Silea, sendo gerida pela Cravari Geração de Energia. 

A PCH tem potência instalada de 30 MW e entrou em operação em 2010.

Segundo consta no projeto básico, o arranjo é composto por uma barragem 

em solo compactado, com vertedouro de soleira livre vertente em concreto 

ciclópico situado no trecho do leito do rio, contendo estruturas das adufas 

de desvio. O circuito de geração é constituído por longo canal de adução, 

tomada d’água, conduto forçado, casa de força e canal de fuga, localizado 

na ombreira direita ao longo do trecho de desnível aproveitado (Figura 2.90).

No local do aproveitamento, predomina a Formação Utiariti (Grupo Parecis), 

constituída de arenitos finos, homogêneos, friáveis, bastante porosos, com 

níveis lateríticos delgados em superfície e arenitos silicificados observados 

nas corredeiras e quedas d’água.

A tomada d’água tem a fundação sobre arenito friável com capacidade de 

suporte superior às tensões transmitidas pela estrutura e é circundada por 

diques em aterro compactado. Uma manta de PEAD reveste o talude de 

montante dos diques e o fundo da câmara de carga. Dois condutos forçados 

de baixa pressão revestidos em concreto estão envolvidos pelo aterro em seu 

tramo inicial e prosseguem a céu aberto até alcançar um bloco de ancoragem, 

a partir do qual prosseguem como condutos de alta pressão até a casa de força.

BOCAIÚVA MT

Cravari
Finalizada no início de 2010
18 de janeiro de 2010
Técnica escassa

Figura 2.90 – Vista geral do circuito hidráulico de geração da PCH Bocaiúva 
(Internet –http://www.silea.com.br/cravari/fotos)
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2. Descrição do acidente

Não se encontram na literatura técnica esclarecimentos sobre a ruptura que 

ocorreu na área do circuito hidráulico, entre a tomada d’água e a área dos 

condutos forçados. Uma sequência de imagens divulgadas pela Internet e 

também no XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens (Medeiros, 2015), 

fornece indícios de que um processo de erosão interna se instalou no aterro 

que circunda a tomada d’água, manifestando-se através de surgências na 

interface entre o aterro e o lado direito hidráulico da estrutura de concreto 

que reveste os condutos forçados de baixa pressão (Figura 2.91).

As tentativas de controle do mecanismo de erosão e remoção de sólidos do 

aterro não conseguiram interromper o processo que evoluiu rapidamente, 

rumo a montante, até alcançar o dique principal, do lado direito hidráulico da 

tomada d’água, abrindo uma brecha na interface desta com o corpo do aterro 

(Figura 2.92). As imagens na Internet registram a data de 18 de janeiro de 2010.

A progressão do mecanismo de erosão abriu um vão por onde escoaram 

as águas do canal de adução, danificando a subestação e a casa de força 

(Figura 2.93). 

Figura 2.91 – Mecanismos 
de erosão interna 
(Medeiros, 2015)

BOCAIÚVA MT
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Figura 2.92 – O processo de erosão remontante alcançou o corpo do dique, abrindo 
um vão na interface entre a tomada d´água e o aterro compactado (Silveira, 2017)

Figura 2.93 – A subestação e a casa de força foram atingidas pelas águas (Internet)

BOCAIÚVA MT
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3. Consequências do acidente

Aparentemente, o acidente não teve reflexos fora do âmbito do 

empreendimento.

4. Medidas de recuperação

Consta que a usina começou a gerar energia ainda em 2010 (a data 

precisa não é conhecida), o que significa que as partes danificadas foram 

recuperadas nos meses subsequentes ao acidente. 

5. Causas do acidente

Atribui-se o acidente a condições que permitiram o desenvolvimento de 

um processo de erosão interna, que se manifestou no encontro do aterro 

do dique de contorno da câmara de carga com a estrutura de concreto 

dos condutos forçados. É possível que na evolução do processo rumo a 

montante não somente o solo do aterro tenha sido afetado pela erosão 

interna, como a própria fundação, uma vez que esta é constituída por solos 

originados pela desintegração dos arenitos locais. Estes solos, apesar de 

apresentarem características de suporte adequadas para as estruturas, não 

possuem resistência à ação de gradientes hidráulicos elevados, podendo 

ser erodidos e lixiviados com facilidade.

BOCAIÚVA MT

6. Material consultado

MEDEIROS, C.H. – Segurança de barragens e avaliação de riscos – Tema 113. Painel: Lei da Segurança de Barragens e Avaliação de Riscos. In: XXX Seminário 

Nacional de Grandes Barragens, Foz do Iguaçu, PR. CBGB, 2015. Tema 113. 41 páginas.

SILVEIRA, J.F.A – Ruptura de barragens de terra-enrocamento. SBB Engenharia. 2017. 39 páginas.
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1. Descrição da barragem

A barragem eclusa do Bom Retiro, no rio Taquari, junto à cidade homônima, 

no Estado do Rio Grande do Sul, possibilita a navegação até o porto da 

cidade de Estrela, através da câmara de eclusagem com desnível de 12 m 

de altura. O extravasor de cheias possui seis vãos, de 17 m de largura, com 

comportas planas tipo vagão, para a regulagem do nível d’água de montante 

(Figura 2.94). Trata-se de uma estrutura de concreto em contrafortes. Cada 

contraforte possui 4 m de espessura. Existe, além disso, um vertedouro livre, 

com cerca de 40 m de extensão, encostado na margem direita (Figura 2.94).

Todas as estruturas da barragem se apoiam sobre os argilitos da Formação 

Rosário do Sul, que representa uma fundação frágil por suas características 

geotécnicas.

BOM RETIRO RS

Taquari
Iniciada em 1958, concluída em 1977
Dois eventos diversos, em 1977 e 1989
Técnica

Figura 2.94 – Barragem eclusa do Bom Retiro no rio Taquari  
(Google Earth, de 27/12/2018)

Figura 2.95 – Vertimento controlado pelos extravasores dotados de comportas 
planas (Foto de Josué Martins)
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2. Descrição do acidente

Pouco tempo após o enchimento, concluído em abril de 1977, terminado o 

período de cheias do rio, foram executadas seções batimétricas a jusante, 

que revelaram o desenvolvimento de forte processo erosivo, ameaçando a 

integridade da fundação da bacia de dissipação. Entre fevereiro e maio de 

1978, no período de estiagem, foi realizada uma concretagem submersa numa 

extensão aproximada de 20 m em toda a largura do rio, recobrindo o argilito.

Em fins de 1978 ocorreu um acidente com um barco, que naufragou a 

montante da estrutura, obstruindo os vãos centrais entre os pilares P5 e P8 do 

extravasor. Como consequência, ocorreu forte perturbação no escoamento 

da água, ocasionando a destruição do enrocamento de montante, além 

de erosões e descalçamento das fundações da estrutura do extravasor, 

com reflexos também no muro direito da eclusa, a jusante do barramento. 

As fundações descalçadas foram reparadas através de injeções de calda de 

cimento e areia, preenchendo-se as cavidades com concreto em sacos de 

nylon e lançamento de poitas de concreto de 1,2 tf de peso. Do lado montante, 

as erosões alcançaram a cota -9,0 m, nível inferior ao da cortina (muro) de 

impermeabilização. Nesses locais foi lançado concreto submerso.

Levantamentos batimétricos a jusante da bacia de dissipação, nos anos de 

1981 e 1984, indicaram o avanço do processo de erosão regressiva, tendo 

sido identificadas duas fossas de erosão com cerca de 15 m de profundidade, 

separadas por um septo de argilito remanescente.

3. Consequências do acidente

Para avaliar adequadamente a extensão e intensidade dos danos, foram 

realizados sucessivos levantamentos batimétricos que mostraram a evolução 

do processo erosivo no maciço de argilito a jusante do barramento (Figura 2.96).

Uma campanha de sondagens nas áreas mais atingidas pela erosão revelou a 

existência de cavidades erosivas sob a laje do vão P6-P7 (2,87 m na vertical) e 

sob o pilar P7 (4,56 m na vertical). Ocorrências similares, de menor intensidade, 

foram constatadas em diversos locais. Ao longo do muro direito da eclusa, onde 

se verificaram erosões do argilito das fundações, constatou-se um deslocamento 

relativo de tombamento de 3 cm entre blocos do muro adjacente.

4. Medidas de recuperação

Em uma primeira etapa, o projeto de recuperação exigiu a implantação 

de ensecadeiras do lado jusante, para as quais foram utilizadas estacas 

pranchas tipo Larssen. As obras realizadas para a contenção do processo 

erosivo a jusante da bacia de dissipação foram realizadas de acordo com o 

esquema indicado nas Figuras 2.97 e 2.98, a seguir.

Essas medidas foram tomadas no final da década de 80 e foram consideradas 

como tendo sido obras emergenciais, correspondendo à primeira etapa 

de uma possível solução definitiva. Não foram encontradas referências à 

eventual complementação das medidas de recuperação.

BOM RETIRO RS
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Figura 2.96 – Progressão da erosão no tempo, a jusante das estruturas 
(Rottmann, 1991)

Figura 2.97 – Esquema de solução a jusante (1a etapa) - Planta  
(Rottmann, 1991)

BOM RETIRO RS
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Figura 2.98 – Esquema de solução a jusante (1a etapa) - Seção (Rottmann, 1991)

5. Causas do acidente 

Segundo Rottmann (1991), alterações no projeto inicial da bacia de 

dissipação, tendo sido o nível da soleira elevado da cota 0,00 m para a 

cota +0,80 m, eliminaram quase totalmente a função do dente dissipador 

de energia de descargas vertidas que havia sido implantado no final da 

bacia de dissipação. Assim, a dissipação de energia foi transferida para 

jusante, isto é, sobre o frágil maciço de argilito. Soma-se a isso a obstrução 

temporária de três vãos centrais pelo barco naufragado, concentrando o 

fluxo d’água nos vãos extremos e provocando correntes de recirculação 

na região central, já anteriormente afetada, bem como ao longo do muro 

direito da eclusa, causando o descalçamento do mesmo. 

6. Material consultado

ROTTMANN, M.R.C. – Erosões a montante e jusante da barragem de Bom 

Retiro, RS. XIX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Aracaju. 1991. Vol. 

2, pág. 131-141.

BOM RETIRO RS
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BOQUEIRÃO DAS CABACEIRAS
EPITÁCIO PESSOA

PB

Paraíba
Entre 1953 e 1956
Datas diversas e duvidosas
Técnica

1. Descrição da barragem

A barragem do açude Boqueirão de Cabaceiras, construída no local denominado 

Boqueirão, barra o rio Paraíba (Figura 2.99), no Estado da Paraíba. Situa-se a 

oeste de João Pessoa, a cerca de 45 km da cidade de Campina Grande.

O arranjo de obras consiste em uma barragem de terra de seção homogênea, 

fechando o vale principal e duas barragens auxiliares, ou diques, na 

vertente direita. Um pouco mais afastados, na mesma vertente, situa-se o 

sangradouro principal, seguido por um sangradouro auxiliar. Atravessando a 

ombreira direita da barragem principal existe um túnel adutor que alimenta 

uma usina hidrelétrica (Figura 2.100).

A barragem principal possui seção homogênea, tem altura máxima de 55,70 

m, largura do coroamento de 8 m e extensão da crista de 347 m. Está assente 

em rocha sã. A inclinação do talude de montante é variável com a altura, 

passando de 1,0V:2,5H na porção superior para 1,0V:3,0H no trecho inferior. 

O talude de jusante tem inclinação constante de 1,0V:2,5H e é dotado de três 

banquetas. A drenagem interna é fornecida por um tapete drenante, que 

finaliza em um enrocamento envolvido por uma camada de transição. O 

talude de montante é protegido por um rip-rap convencional (Figura 2.101).

O túnel de adução possui 210 m de extensão e foi escavado em rocha 

gnáissica, com seção semicircular com raio de 3,75 m. Nele estão instaladas 

duas tubulações de 0,75 m de diâmetro, que alimentam duas turbinas de 

1.150 CV (Figura 2.102).

Figura 2.99 – Barragem de Boqueirão das Cabaceiras  
(DNOCS, sem data)
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Figura 2.100 – Arranjo geral da barragem de Boqueirão das Cabaceiras (DNOCS, sem data)

BOQUEIRÃO DAS CABACEIRAS
EPITÁCIO PESSOA

PB
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Figura 2.101 – Seção transversal da barragem (DNOCS, sem data)

Figura 2.102 – Seção transversal do circuito de geração (DNOCS, sem data)==

BOQUEIRÃO DAS CABACEIRAS
EPITÁCIO PESSOA

PB
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2. Descrição do acidente

Em 1958 foi observada uma fenda no coroamento da barragem próximo à 

ombreira direita e transversal ao eixo, tendo a mesma sido obturada com 

bentonita. Posteriormente, registraram-se outras fendas na mesma região da 

primeira e também na ombreira esquerda, sendo que todas foram tratadas 

com bentonita. Nenhuma dessas fendas apresentou indícios de umidade. 

Segundo consta do dossiê do DNOCS (sem data), o primeiro enchimento 

foi seguido pelo esvaziamento do reservatório, sendo que as fendas teriam 

surgido após este evento.

Em 1960, com o pleno enchimento do reservatório, detectou-se uma fenda 

longitudinal em quase todo o desenvolvimento da banqueta de jusante.

3. Consequências do acidente

As referências disponíveis diferem quanto à datação do surgimento das 

fendas. Segundo o DNOCS (sem data), estas teriam aparecido após o 

esvaziamento do reservatório, posterior ao pleno enchimento em 1960. 

Já para Pessoa (1964), a primeira fenda teria sido observada em 1958, 

seguida pelo surgimento de outras fendas. Além disso, Pessoa atesta que o 

reservatório permaneceu cheio, não tendo sido esvaziado. A divergência de 

informações dificulta o entendimento do que efetivamente ocorreu.

4. Medidas de recuperação

Todas as fendas que surgiram em épocas diversas, durante e após a 

construção da obra, foram tratadas com bentonita.

5. Causas do acidente 

As causas do aparecimento das fendas permanecem no campo das 

dúvidas, porque não há uma clara correlação dos níveis de água contidos 

no reservatório com o momento de origem das mesmas. Segundo consta 

em Pessoa, a origem das fendas decorre do baixo índice de plasticidade 

do único material que foi possível empregar na construção do maciço, 

agravado com a condição de ombreiras íngremes.

BOQUEIRÃO DAS CABACEIRAS
EPITÁCIO PESSOA

PB
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6. Material consultado

DNOCS – Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Açude Boqueirão das Cabaceiras. Barragem Epitácio Pessoa. Sem data. Internet.

OLIVEIRA, J.R.O. – Contribuição para a verificação e controle da segurança de pequenas barragens de terra. Dissertação de mestrado. UFOP – Ouro Preto, 2008. 

284 páginas.

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Sanevia, Rio de Janeiro, n° 26, maio/1964. p. 93-101.

BOQUEIRÃO DAS CABACEIRAS
EPITÁCIO PESSOA

PB
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1. Descrição da barragem

A UHE Cachoeira Caldeirão, concessão da EDP e da China Three Gorges 

(CTG), com potência instalada de 219 MW, está situada no município de 

Ferreira Gomes, no Estado do Amapá, no rio Araguari, cerca de 90 km em 

linha reta a noroeste de Macapá.

2. Descrição do acidente

As informações sobre o acidente constam no Relatório de Ocorrência 

n0 1/2015/COFIS (ANA). No dia 7 de maio de 2015 foi comunicado o 

rompimento da ensecadeira, inundando parte do município de Ferreira 

Gomes. O empreendedor informou em nota oficial que, devido à cheia do 

rio Araguari, realizou a abertura controlada na ensecadeira de segunda 

fase (margem esquerda) para permitir a passagem das águas e garantir a 

segurança das estruturas e comunidades ribeirinhas. Entretanto, a ANEEL 

informou que a ensecadeira rompeu (Figura 2.131). 

CACHOEIRA CALDEIRÃO AP

Figura 2.131 – Vista da 
brecha na ensecadeira 
de segunda fase, 
margem esquerda do 
rio Araguari (Internet)

Araguari
Finalizada em agosto de 2016
7 de maio de 2015
Jornalística
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3. Consequências do acidente

A Prefeitura de Ferreira Gomes decretou situação de emergência na tarde 

da quinta-feira, dia 7 de maio de 2015, quando a cheia do rio Araguari 

atingiu a parte baixa e o centro da cidade, tendo causado a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Não houve vítimas fatais. Cerca de 600 

pessoas foram afetadas pela súbita subida do nível do rio.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação da 

ensecadeira.

5. Causas do acidente

Como referido acima, as informações a respeito apontam para duas versões 

diversas. A versão de que o empreendedor realizou a abertura controlada na 

ensecadeira de segunda fase (margem esquerda) para permitir a passagem das 

águas do rio e garantir a segurança das estruturas e comunidades ribeirinhas 

diverge do comunicado da ANEEL de que ocorreu a ruptura da ensecadeira.

6. Material consultado

ANA - Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens - 

2015. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2016. 168 páginas. (Pág. 121).

CACHOEIRA CALDEIRÃO AP
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1. Descrição da barragem

A barragem de Cacimba Nova é parte do Projeto de Integração do rio São 

Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, localizada 

CACIMBA NOVA PE

Figura 2.132 – A barragem de Cacimba Nova é parte do Projeto de Integração do rio São Francisco (Google Earth, de 02/03/2017)

no município de Custódia, no Estado de Pernambuco. Trata-se de uma 

barragem de terra homogênea, com altura máxima de aproximadamente 

14 m (Figura 2.132).

Não identificado
Data não conhecida
16 de fevereiro de 2017
Técnica escassa



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição do acidente

Segundo consta no relatório da ANA, o rompimento da barragem ocorreu 

em 16 de fevereiro de 2017, no trecho entre as Est. 95 + 10 m e 102 + 0,0 

m. A descrição a seguir e a identificação das possíveis causas do acidente 

constam do referido relatório (Ref. 1):

“O enchimento do reservatório ocorreu em dois dias e os problemas de 

infiltração foram identificados quatro dias após o enchimento. Nesse 

curtíssimo espaço de tempo e considerando os registros de execução do 

maciço de terra da barragem (tipo de solos utilizados, controle tecnológico e 

trincheira executada), não há possibilidade de ter surgido uma rede de fluxo 

que justificasse o processo de piping pelo maciço.

As infiltrações registradas nesse trecho são provenientes da percolação de 

água pela fundação, provavelmente através dos caminhos preferenciais 

formados por camadas de seixos presentes no aluvião, associado ao 

pequeno caminho de percolação resultante da existência dos drenos de pé 

de jusante. Soma-se ao problema a possibilidade da sondagem executada 

nessa região não ter sido representativa dos aluviões existentes sob o maciço 

da barragem. Os poços de inspeção executados no pé do talude de jusante 

da barragem evidenciaram a existência de camadas de areias médias a 

grossas na fundação, com permeabilidade muito superior à que havia sido 

considerada em projeto, que era de 10-5 cm/s.

Com a elevação do nível d’água até a cota 454,37 m, criou-se uma carga da 

ordem de 10 metros, que causou infiltração pela fundação da barragem. Esse 

fluxo de água através dessa camada de seixos/aluviões provocou o carrea-

mento dos solos mais finos da fundação, desencadeando um processo de ar-

raste de partículas sólidas dos solos e, consequentemente, dando origem ao 

fenômeno de “piping” pela fundação”. 

3. Consequências do acidente

Não foi encontrada referência a possíveis consequências do rompimento.

4. Medidas de recuperação

Após o diagnóstico das causas, foi elaborado o projeto executivo de 

recuperação da barragem no trecho do acidente. As obras não tinham sido 

iniciadas até o fechamento do relatório RSB-ANA (2017, pág. 76) em função 

da necessidade de parada do bombeamento à cidade de Campina Grande, 

que se encontrava em racionamento. 

5. Causas do acidente 

As possíveis causas do acidente estão explicitadas acima, na descrição do 

evento, e apontam para a ocorrência de piping pela fundação.

6. Material consultado

ANA - Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens. 

2017. 84 páginas (Cacimba Nova – pág. 76).

TYBA.COM – internet - http://tyba.com.br/br/resultado/?busca=Reservat%C3%B 

3rio%20Cacimba%20Nova&foto=on&video=on#registro-cd385_209.jpg, 

acessado em 06/03/2020.

CACIMBA NOVA PE
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1. Descrição da barragem

A barragem de Cafundó pertence à hidrelétrica Nova Palma Energia e barra 

o curso do rio Soturno, no município de Faxinal do Soturno, Estado do Rio 

Grande do Sul. A usina foi construída nas décadas de 40 e 50 por Angelo 

Bozzetto, industrial da região e fabricante de trilhadeiras. Foi ampliada na 

década de 80. A barragem se localiza a cerca de 10 km ao norte da cidade 

gaúcha de Nova Palma. A estrutura, com 15 m de altura máxima, integra um 

aproveitamento em que as águas são conduzidas através de um túnel, com 

extensão de aproximadamente 500 m, para uma adutora com cerca de 1.200 

m de extensão, uma câmara de carga e condutos forçados, alimentando 

uma casa de força situada à margem esquerda do rio, configurando uma 

queda bruta de 61 m. O tipo de barramento sinaliza o aproveitamento 

otimizado dos materiais locais disponíveis, visto que foi construída em 

exemplar trabalho de cantaria, com blocos de rocha basáltica talhados na 

forma de paralelepípedos, todos iguais (Figura 2.133). 

O emprego de argamassa de cimento ficou restrito ao assentamento dos 

blocos uns sobre os outros. O paramento de montante é vertical, o de 

jusante é inclinado e o vertedouro é de soleira livre. A extensão da crista da 

barragem original era de aproximadamente 100 m.

Figura 2.133 – A barragem em construção, com blocos regulares de rocha basáltica 
argamassados (Internet - http://www.novapalmaenergia.com.br/_arquivos/
relatorio2010.pdf)

CAFUNDÓ RS

Soturno
Iniciada em 1948 e concluída em duas etapas, em 1952 e 1958
9 de janeiro de 2010
Técnica escassa

http://www.novapalmaenergia.com.br/_arquivos/relatorio2010.pdf
http://www.novapalmaenergia.com.br/_arquivos/relatorio2010.pdf
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2. Descrição do acidente

As fortes chuvas de janeiro de 2010 na região central do Estado elevaram 

sobremaneira os níveis dos rios, causando inundações em áreas urbanas. 

Em 19 de janeiro, a estrutura da barragem Cafundó rompeu em seu trecho 

central (Figura 2.134).

A ruptura da estrutura removeu um trecho com altura de 4 m e extensão 

de 50 m. Observa-se que a linha de ruptura coincidiu com um plano de 

assentamento dos blocos rochosos.

CAFUNDÓ RS

Figura 2.134 – Vista da barragem após o rompimento (Internet - https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/
noticia/2010/01/reconstrucao-de-barragem-deve-custar-r-1-milhao-2784430.html)

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/reconstrucao-de-barragem-deve-custar-r-1-milhao-2784430.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/reconstrucao-de-barragem-deve-custar-r-1-milhao-2784430.html
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3. Consequências do acidente

O rompimento da estrutura liberou subitamente um relevante volume de 

água, inundando parcialmente as áreas urbanas de Nova Palma, Faxinal do 

Soturno, Dona Francisca, São João do Polêsine e Agudo, desalojando cerca 

de 150 pessoas. Com o acidente, o suprimento de energia a nove municípios 

ficou comprometido. 

4. Medidas de recuperação

A barragem foi recuperada, mas não são conhecidos os detalhes do processo.

5. Causas do acidente 

O rompimento da barragem, provavelmente, se deveu à subida do NA do 

reservatório acima do previsto, o que motivou o aumento do empuxo atuante no 

paramento de montante, com a consequente ruptura da estrutura. Some-se a isso 

a presença simultânea de grande quantidade de troncos de árvores arrancadas 

das margens e entulho, exercendo pressão adicional sobre a barragem. No corpo 

da estrutura, o plano de assentamento dos blocos, correspondendo à delgada 

camada da argamassa de rejuntamento, representava o elo provável mais 

fraco em termos de resistência ao cisalhamento, tendo sido, possivelmente, 

enfraquecida pelos cerca de 60 anos de vida da barragem.

6. Material consultado

SILVA, E.T.G. – Barragens hidrelétricas e desastres: uma avaliação de 

metodologias de gestão de risco ambiental. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Católica de Brasília. 2012. 110 páginas.

CAFUNDÓ RS
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1. Descrição da barragem

O açude Caldeirão está situado no rio homônimo, afluente do rio dos 

Matos, município de Piripiri, cerca de 180 km de Teresina, Estado do Piauí, 

na localidade denominada “Lagoa”, situada a 9 km da sede do município. 

A finalidade do açude é a de armazenamento e regularização do rio, 

favorecendo a irrigação das áreas de várzea da região.z

A barragem possui altura máxima de 22 m e é constituída de um maciço 

de terra com enrocamento a jusante. Durante a construção foi incorporada 

uma cortina de concreto armado 15 m a jusante do eixo da barragem, 

engastada de 1,5 m a 2 m na rocha de fundação, em um trecho com extensão 

de 120 m, junto à ombreira esquerda. No restante da barragem e no mesmo 

alinhamento, previu-se a execução de um muro de chicana de cerca de 2 m 

de altura, com engaste de 0,70 m na rocha de fundação.

O talude de montante possui declividade variável, enquanto o de jusante 

tem a declividade constante (1V:2H), interrompida por valas e banquetas de 

drenagem superficial. O talude de montante é totalmente revestido de pedra 

rejuntada com argamassa de cimento e o de jusante contém uma rede de 

drenagem externa composta de valetas, poços, valas e banquetas (Fig. 2.136).

A barragem está assente em grande parte sobre sedimentos da Formação 

Cabeças, na área caracterizada por arenito fino, com estrutura sedimentar 

com estratificações cruzadas e planas. O arenito se apresenta alterado, friável 

e medianamente fraturado, com fraturas abertas e indícios de percolação. 

Após o enchimento do reservatório, fez-se necessário um tratamento na 

fundação, com injeções de calda de cimento, em face de infiltrações através 

das fraturas existentes no substrato arenítico.

O vertedouro, do tipo soleira espessa, se localiza na ombreira direita e foi 

escavado em rocha com 60 m de largura. Com lâmina de 1,50 m, descarrega 

uma vazão de 195 m³/s. A tomada d’água está localizada na ombreira esquerda 

e é composta por uma galeria de descarga com cerca de 50 m de extensão, 

uma torre de manobra e um passadiço de acesso à torre (Fig. 2.137).

Caldeirão
Abril de 1937 a meados de 1945
Diversas datas
Técnica escassa

CALDEIRÃO PI
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Figura 2.135 – Arranjo geral 
da obra (DNOCS, 2018)

Figura 2.136 – Seção transversal da barragem (DNOCS, 2018) Figura 2.137 – Vista parcial da barragem, a partir da margem esquerda. 
Notar o paramento de montante revestido em pedras argamassadas 
(foto dos autores)
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2. Descrição dos eventos

Ao longo de sua vida útil, a barragem do Caldeirão não apresentou um único 

acidente de porte, mas sim uma sequência de eventos que exigiram intervenções 

intensas e rápidas para a recuperação dos níveis de segurança aceitáveis.

Em janeiro de 1956 surgiram depressões no talude de montante, atribuídas 

ao uso do revestimento de pedra argamassadas como material protetor. No 

mesmo período surgiram indícios de fugas com carreamento de material, 

o que se constituiu no maior problema da barragem. Em agosto de 1956, 

a empresa Cementation Brasil S.A. Engenharia Geral foi contratada para 

realizar avaliações técnicas com o objetivo de eliminar as infiltrações, tendo 

identificado cinco locais de surgências de água, em pontos diferentes e com 

vazões elevadas. Existem referências sobre reparos na barragem feitos em 

dezembro daquele ano.

Durante todo o ano de 1957 há registros de continuação das perdas sem 

que tenham sido tomadas medidas aparentes de contenção. Em abril 

daquele ano, por exemplo, foi registrada uma vazão de fuga de 20 l/s 

na então mais recente surgência detectada. Naquele ano, o consultor 

engenheiro Casemiro José Munarski elaborou um relatório que tratava 

dos problemas das surgências, referindo-se a um grande solapamento no 

corpo da barragem em torno da Estaca 32. Tal situação foi sanada, segundo 

Munarski, através de um sistema de filtros invertidos. 

Novas evidências do fenômeno surgiram em lugares mais próximos ao 

encontro com a ombreira esquerda, com a situação ficando “dia-a-dia mais 

crítica a ponto de se temer a ruptura geral do corpo da barragem”. Fez-se então a 

remoção da parte atingida a jusante, seguindo-se medidas que consistiram na 

abertura de duas valetas a montante da barragem, isolando-se o muro de pé da 

saia no entorno da Estaca 34. A exposição da fundação naquele local revelou 

um arenito superficialmente pouco alterado, notando-se, em profundidade, a 

presença de planos de estratificação com juntas de material alterado. 

A percolação da água por este material foi facilitada porque o muro não 

havia sido suficientemente engastado, dando mostras de um orifício por 

onde a água se infiltrava, ao longo da estratificação. A água saía a jusante 

com velocidade e pressão suficientes para promover o carregamento de 

partículas (Figura 2.138).

Figura 2.138 – Em 2012, o revestimento do talude de montante, em pedras 
argamassadas, estava a requerer reparos (http://caldeiraonet.blogspot.
com/2012/04)

CALDEIRÃO PI
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3. Medidas de recuperação

As providências sugeridas constaram da impermeabilização da fundação 

por meio de injeções de calda de cimento, com o objetivo de se contar 

com duas cortinas, uma de cada lado do muro do pé de montante. As 

perfurações seriam executadas com sondas rotativas distantes entre si de 1 

m até a profundidade de 5 m, utilizando-se nas injeções de calda de cimento 

uma pressão de 2 até 3 atm (e até 5 atm nas camadas mais profundas). A 

partir do eixo da barragem, adicionalmente, executar-se-ia uma cortina 

paralela ao mesmo, cuja direção interligaria o ponto de entrada na Estaca 

34 e o solapamento na Estaca 32. A jusante, finalmente, recomendava-se a 

construção de um filtro invertido, constituído de areia, brita e enrocamento, 

executando-se uma tubulação para a condução das águas percoladas.

Existem informações de que foi realizado, na ombreira esquerda, um 

serviço de injeções de calda de cimento, tendo o primeiro furo injetado 

apresentado uma absorção de 394 sacos. No início das injeções, a calda 

de cimento utilizada foi com fator água/cimento de 10:1, engrossando-

se a calda progressivamente até 6:1. A pressão de injeção foi equivalente 

à da coluna d’água, no mesmo alinhamento transversal, adicionada de 

10%. Após a injeção neste primeiro furo, não houve absorção de calda em 

nenhum dos demais furos efetuados, espaçados de 3 m.

A partir daí, existem apenas registros esparsos que se referem, em essência, 

à cota do espelho d’água, omitindo-se informações se o problema de fugas 

havia sido debelado ou não.

4. Causas dos acidentes 

O conjunto de acidentes que pontuaram a vida da barragem de Caldeirão, 

em níveis variados de gravidade, decorreram de dois fatores primordiais: 

de um lado, a natureza da fundação, constituída por arenitos brandos e 

friáveis da Formação Cabeças, intemperizados, com fraturas abertas e 

indícios de percolação; de outro lado, algumas características do projeto 

que não tiveram um bom desempenho, como o revestimento em pedra do 

paramento montante, ou as tentativas infrutíferas de “vedar” o fluxo d’água 

pela fundação com injeções de calda de cimento, técnica reconhecidamente 

inadequada para este tipo de fundação.

5. Material consultado

DNOCS – Açude Caldeirão – Internet – 7 páginas. 2018. http://www.dnocs.

gov.br/barragens/caldeirao/caldeirao.htm

ADEIRA, J.E.R. – Avaliação de segurança em barragens de terra, sob cenário de 

erosão tubular regressiva, por métodos probabilísticos – O caso da UHE São 

Simão. Dissertação de Mestrado. UFMG. Belo Horizonte. 2007. 230 páginas.

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Anais do II Seminário Nacional 

de Grandes Barragens – Comitê Brasileiro de Grandes Barragens - Sanevia, 

Rio de Janeiro, n0 26, maio/1964. p. 93-101.
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1. Descrição da barragem

A PCH Calheiros é localizada no rio Itabapoana, sendo concessão da empresa 

Calheiros Energia S.A.. A barragem, em concreto gravidade, possui altura 

máxima de 11,5 m e extensão aproximada de crista de 170 m, sendo que o 

vertedouro de soleira livre, de posição central na calha do rio, tem largura de 

100 m. A construção do aproveitamento foi finalizada em setembro de 2008.

2. Descrição do acidente

O que ocorreu foi uma não conformidade, suficientemente perceptível a 

ponto de despertar a atenção da população local. Em 15 de dezembro de 

2010 foi identificada uma rachadura no corpo da barragem de concreto, 

tendo sido o fato denunciado à ANA. Na oportunidade, o empreendedor 

informou que estava tomando todas as providências para a correção e que 

as estruturas se encontravam íntegras, sem risco de ruptura.

O assunto voltou a ser foco de atenção em dezembro de 2017, quando foi 

registrada a imagem da Figura 2.139. Na oportunidade, a Defesa Civil de 

Bom Jesus de Itabapoana divulgou nota oficial explicando ser boato o risco 

de rompimento na represa localizada no distrito de Calheiros.

Itabapoana
Finalizada em setembro de 2008
Dezembro de 2010 e novamente em dezembro de 2017
Técnica escassa

CALHEIROS RJ

Figura 2.139 - Vista do paramento de jusante da barragem de concreto 
gravidade da margem esquerda, onde a mancha avermelhada assinala 
o local do vazamento de água (Internet - http://www.atenasnoticias.
com.br/site/conteudo.asp?codigo=57150)

CALHEIROS RJ

http://www.atenasnoticias.com.br/site/conteudo.asp?codigo=57150
http://www.atenasnoticias.com.br/site/conteudo.asp?codigo=57150
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3. Consequências do acidente

As populações das cidades fluminenses e capixabas vizinhas, como Bom 

Jesus do Itabapoana, Bom Jesus do Norte e Apiacá, ficaram apreensivas 

com a hipótese de uma catástrofe ambiental, o que foi divulgado, tanto em 

2010, quanto em 2017, por veículos de notícias da região.

4. Medidas de recuperação

Em laudo, em dezembro de 2017, a Calheiros Energia S.A. afirmou não 

haver qualquer risco à segurança do local, tampouco à comunidade. A 

nota atestou, ainda, que a barragem da PCH Calheiros estava em plenas 

condições de segurança e que as fissuras com pequenas passagens de água 

estavam sendo devidamente monitoradas “por profissionais de notório 

saber técnico e larga experiência no tema” e não necessitavam de qualquer 

intervenção pela companhia.

5. Causas do acidente 

O termo acidente é inadequado para caracterizar o ocorrido, sendo mais 

indicado falar em não conformidade ou defeito. Surgências de água no 

paramento jusante de barragens de concreto são comuns e decorrem 

com frequência de algum defeito na implantação dos veda-juntas entre 

blocos contíguos ou entre sucessivas camadas de concretagem. No caso 

de Calheiros, o impacto foi acentuado pela coloração avermelhada da 

surgência, o que, provavelmente, ocorreu em função da deposição de óxidos 

e hidróxidos de ferro trazidos pela água ao atravessar o corpo da barragem.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 

2011, páginas 47-48.

ATENAS NOTÍCIAS - Defesa Civil desmente risco de rompimento em represa 

vizinha a Apiacá e Bom Jesus do Norte. Texto extraído da internet – 14/12/2017 

http://www.atenasnoticias.com.br/site/conteudo.asp?codigo=57150. 

Acessado em 18/11/2018.

CALHEIROS RJ

http://www.atenasnoticias.com.br/site/conteudo.asp?codigo=57150
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1. Descrição da barragem

A barragem de Barra do Camará, ou simplesmente Camará, é localizada no 

rio Riachão, afluente do rio Mamanguape, no Estado da Paraíba, cerca de 

60 km de distância da cidade de Campina Grande, e pertence ao Governo 

do Estado. Foi construída integralmente em CCR e possui um vertedouro de 

soleira livre com 39 m de extensão que ocupa a parte central da barragem. 

Sua altura máxima é da ordem de 50 m e a extensão da crista é de 296 m, 

com largura de crista de 5,50 m (Figura 2.140). A barragem se destina ao 

abastecimento de água aos núcleos urbanos da região. Seu projeto original 

contempla uma tomada d’água junto à base da ombreira direita, que 

alimenta uma válvula dispersora e o sistema de condução de água.

Na construção do perfil Creager (parte superior do sangradouro) e na laje 

da bacia de dissipação do vertedouro foi utilizado concreto com adição de 

fibras, em substituição às armaduras convencionais. Os muros laterais do 

vertedor fazem parte do próprio maciço do CCR, envelopados por concretos 

Riachão 
Iniciada em maio de 2000 e finalizada em junho de 2002
17 de junho de 2004
Técnica

CAMARÁ PB

convencionais nas zonas de exposição ao fluxo hidráulico. O paramento de 

montante da barragem é vertical, enquanto o de jusante é escalonado, em 

toda sua extensão. Uma galeria de inspeção e drenagem percorre o corpo 

da barragem, em grande parte de sua extensão, acompanhando de perto a 

fundação (Figura 2.141).

A barragem está assente sobre rochas duras do embasamento cristalino. 

Entretanto, as duas ombreiras apresentam estrutura geológica e 

comportamento diferenciado. A situação geológica na ombreira esquerda 

favorece a migração de blocos para o fundo do vale, o que não ocorre, 

ou ocorre em menor intensidade, na ombreira direita. A seção geológica 

esquemática da Figura 2.142 documenta essa diferença.

Sondagens realizadas em 1997 haviam revelado a existência, ao longo 

da ombreira esquerda, de uma situação geologicamente complexa, com 

intercalações de horizontes de rocha sã, rocha intemperizada e solo de 

alteração, recobertos por uma camada de solo colúvio/residual, que 

dificultava as observações em superfície.
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Figura 2.140 – A barragem completa antes do início do enchimento do reservatório (Meirelles 
& outros, 2003)

Figura 2.141 – Localização da galeria de inspeção e drenagem (Meirelles & outros, 2003)

CAMARÁ PB
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Figura 2.142 – A estrutura geológica nas duas ombreiras se reflete em comportamento diferenciado. Na ombreira esquerda (lado esquerdo da figura) 
a estrutura gnáissica mergulha para o fundo do vale, propiciando a migração de blocos (Relatório de Investigação, item 3.3, Figura 4, 2004)

CAMARÁ PB



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição do acidente

A construção foi finalizada em meados de 2002, tendo a obra sido entregue 

ao proprietário. Entretanto, o enchimento do reservatório só teve início 

efetivo na estação chuvosa do começo de 2004 devido à ausência de chuvas 

na região neste intervalo de tempo.

À medida que a subida do nível do reservatório ocorria, observou-se que 

o sistema de drenagem passou a funcionar de maneira intensa, com 

artesianismo em parte dos drenos de fundação, além de se constatar 

arraste de partículas sólidas através dos próprios drenos, com formação de 

depósitos no piso da galeria. 

A elevação do nível do reservatório era também visível no paramento de 

jusante da barragem, principalmente na face do vertedouro, pelo surgimento 

de grandes manchas de umidade e formação de depósitos de carbonatos 

e outros compostos minerais, de coloração amarelada, oriundos do fluxo 

d’água pelo corpo da barragem, indicando que a permeabilidade do corpo 

da estrutura era superior ao esperado (Figura 2.143).

Em março de 2004 observou-se uma mancha de umidade no pé da 

estrutura na margem esquerda. Em maio, o carreamento de material 

através dos drenos de fundação causou um entupimento no sistema de 

despejo das águas, inundando a galeria de drenagem em sua parte baixa, 

em correspondência ao vertedouro. Foi então tomada a decisão de se abrir 

uma “janela” para escoamento das águas do interior da galeria. Verificaram-

se, também, sinais de percolação d’água no contato da estrutura com a 

ombreira esquerda.

Os problemas detectados alertaram técnicos visitantes e moradores 

das vizinhanças para a necessidade de se tomarem medidas corretivas 

e preventivas em relação ao possível agravamento da situação. Mas, o 

proprietário se manteve ausente e omisso. A válvula dispersora, que poderia 

ter sido aberta para retardar o enchimento, foi mantida fechada. Em 17 de 

junho de 2004 ocorreu o arrombamento parcial do corpo da barragem na 

ombreira esquerda, com formação de um arco residual (Figura 2.144). 

Onze dias depois, em 28 de junho, o arco cedeu.

CAMARÁ PB
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Figura 2.143 – A subida gradual do nível do reservatório podia ser percebida 
observando-se as manchas de umidade e incrustações no paramento jusante da 
barragem (Foto de Hermínio Bernardo, Saulo e Silas Porto, 2004)

Figura 2.144 – A brecha na ombreira esquerda, antes do colapso do arco 
(Foto de Silva e outros, Internet - 2004)
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3. Consequências do acidente

Uma onda de água se projetou imediatamente através do vão, esvaziando 

com rapidez o reservatório e avançando ao longo do vale, causando danos 

de grande monta e ceifando seis vidas, além de deixar 3.500 desabrigados 

nas três principais cidades atingidas pelas águas (Alagoa Nova, Alagoa 

Grande e Mulungu).

4. Medidas de recuperação

A reconstrução da barragem teve início em 2011 e aproveitou a metade 

direita da estrutura, que permaneceu no local, após detalhada avaliação 

de suas condições de segurança. A Figura 2.145 mostra a situação da 

barragem no começo do processo de reconstrução. Novas campanhas de 

investigação por sondagens levaram a uma detalhada caracterização das 

condições de fundação da estrutura remanescente, bem como do maciço 

da ombreira esquerda.

CAMARÁ PB

Figura 2.145 – Situação da barragem no começo do processo de reconstrução 
(Abrahão & Degaspare, 2016)
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Figura 2.146 – Na reconstrução da barragem foram utilizados dois importantes 
dispositivos: um plinto a montante e uma chaveta a jusante da estrutura 
(Abrahão & Degaspare, 2016)

Figura 2.147 – Vista geral dos cortes em rocha e concreto para a implantação 
da chaveta, do lado jusante da barragem. Os cortes foram feitos com fio 
diamantado (Foto dos autores, maio de 2014)

Os requisitos de segurança impuseram a implantação de dois importantes 

dispositivos para estabilização da estrutura: a) uma extensa chaveta de 

concreto na fundação, de modo a assegurar a resistência do conjunto 

barragem-fundação perante os esforços impostos pelo carregamento 

hidrostático; e b) um plinto de concreto a montante da barragem, ao longo 

de toda sua extensão, consistindo em uma laje de concreto articulada à 

estrutura principal (Figura 2.146). 

Uma nova cortina de injeções de vedação foi feita a partir dessa laje 

articulada. Todo o sistema de drenagem da fundação foi revitalizado, 

aumentando-se o diâmetro dos furos.

Do lado jusante da estrutura da barragem, os cortes em rocha para a 

implantação da chaveta foram feitos com o uso de fio diamantado, de modo 

a não abalar o maciço rochoso adjacente. Na estrutura do vertedouro, o 

corte em CCR para inserção da chaveta também foi feito com fio diamantado 

(Figura 2.147).
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5. Causas do acidente

Após a construção, a barragem emitiu vários sinais de deficiências em sua 

fundação. Entretanto, devido à inexistência de monitoramento e à omissão 

do proprietário, não houve adoção de medidas necessárias para sanear os 

problemas ou conter as consequências.

O acidente decorreu da presença de uma extensa junta de alívio na ombreira 

esquerda, paralela à superfície do terreno e à foliação gnáissica, ao longo da 

qual já havia ocorrido movimentação no passado geológico, configurando uma 

estrutura similar a uma caixa de falha que subia ao longo da encosta, a pequena 

profundidade, escondida sob uma extensa laje de rocha sã. O aspecto desta 

laje superficial, pouco fraturada, havia induzido os observadores a considerar 

que a ombreira representava um apoio adequado para a barragem. Ao longo 

desta junta de alívio, uma espessa camada de rocha decomposta havia se 

transformado em solo granular arenoso-micáceo, com características de saibro.

Esta estrutura geológica foi observada durante a construção, junto à base 

da ombreira esquerda, mas sua atitude não foi corretamente interpretada 

(Figura 2.148).

Julgou-se que a mesma se aprofundava para o interior da ombreira, 

permanecendo horizontalizada, quando, na verdade, ela subia paralelamente 

à encosta. Foi então erguido um muro de suporte para o grande bloco de 

rocha sobreposto (Figura 2.149), além de injeções de calda de cimento, de 

nenhuma eficiência.

Com a subida do nível do reservatório, a pressão exercida pela água que 

percolava na fundação desencadeou um processo de erosão interna 

regressiva com o carreamento de boa parte do material alterado da “caixa de 

falha” e das fraturas interligadas, deixando as mesmas vazias e sem nenhuma 

coesão. O esvaziamento na rocha progrediu até alcançar uma situação limite 

de sustentação, quando começou a ocorrer o colapso dos blocos de rocha 

que se articulavam uns aos outros, além de ocorrer também um aumento 

gradativo da vazão de água pela fundação da ombreira esquerda.

Quando as pressões da água conseguiram desarticular os primeiros blocos 

de rocha a jusante da barragem, deslocando-os para fora do maciço, toda 

a estrutura rochosa de apoio da barragem naquela ombreira ruiu em 

sequência, por falta de apoio. O colapso se estendeu então ao corpo da 

barragem, que ficou sem sustentação naquela ombreira. A estrutura em 

CCR foi submetida a esforços simultâneos e complexos de compressão, 

tração e torção, que ultrapassaram sua resistência, levando ao colapso de 

parte da estrutura. A ponte em arco de concreto remanescente se sustentou 

por mais 11 dias, vindo a ruir em seguida.

CAMARÁ PB
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Figura 2.148 – A junta de alívio contendo espessa camada de solo granular foi 
erroneamente julgada como tendo atitude subhorizontal (Foto da obra)

Figura 2.149 – Na base da ombreira esquerda, um muro de 
concreto foi construído para dar “suporte” a um grande bloco de 
rocha, dentro de uma interpretação equivocada da geologia local 
(Barbosa & outros, 2005)

CAMARÁ PB
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DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem de enrocamento com face de concreto (BEFC) da UHE Campos 

Novos é situada no rio Canoas, Estado de Santa Catarina. Possui uma 

extensão de crista de 590 m e altura máxima de 202 m. A relação L/H é igual 

a 2,92, com ombreiras de inclinação média de 450.

Os taludes de montante e de jusante apresentam inclinação média de 

1V:1,3H e 1V:1,4H, respectivamente. A Figura 2.150 mostra a distribuição 

de materiais, com a granulometria aumentando de montante para jusante.

Algumas das características das lajes de concreto são: largura de 16 m, 

espessura variando entre 0,30 m e 1 m e uma área total de aproximadamente 

105.000 m2. As juntas entre as lajes tinham um só veda-junta de cobre, 

sem armadura antiesmagamento. A laje foi construída em duas etapas, 

prevendo-se uma deformação máxima de 86 cm após enchimento, no 

sentido perpendicular à face de montante.

A construção dos 12.000.000 m³ de enrocamento que compõem a barragem 

teve início em outubro de 2001 e foi completada em fevereiro de 2005, cerca 

de oito meses antes do enchimento do reservatório. Pelo projeto, ao final 

do processo construtivo, os valores médios do módulo de deformabilidade 

seriam: a) na zona montante do enrocamento E = 60 MPa; b) na zona central 

E = 50 MPA; e c) na zona jusante E = 30 MPa.

Canoas
Outubro de 2001 a fevereiro de 2005
Outubro de 2005 e de 18 a 22 de junho de 2006
Técnica

CAMPOS NOVOS
BARRAGEM

SC

Figura 2.150 – Seção típica da barragem e distribuição granulométrica dos materiais no corpo do 
enrocamento (Xavier & outros, 2007)
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2. Descrição dos sucessivos acidentes

Por ocasião do enchimento do reservatório, quando o nível alcançou cerca de 

80% do carregamento máximo, em outubro de 2005, observou-se, acima do nível 

da água, o rompimento da junta central entre as lajes 16 e 17 e a superposição 

de uma laje sobre a outra, de aproximadamente 12 a 15 cm, com distorções na 

armadura, veda-juntas de cobre danificados e aumento de infiltrações de água. 

Uma investigação subaquática, realizada por mergulhador e robô, verificou que 

a extensão da ruptura poderia ultrapassar a uma centena de metros de extensão.

Decorridos 226 dias desde o início do enchimento do reservatório, 

quando o nível d’água correspondia a 93% do carregamento máximo, o 

reservatório sofreu um esvaziamento rápido, entre os dias 18 e 22 de junho 

de 2006, devido a um acidente ocorrido em um dos túneis de desvio. Esse 

esvaziamento evidenciou ainda mais a ocorrência de rupturas na face de 

concreto, como ficou aparente na Figura 2.151.

Figura 2.151 – Vista da laje de concreto (Menescal, 2007)

3. Consequências do acidente

Com o esvaziamento do reservatório foi possível observar a extensão e 

magnitude dos danos na barragem. A face de concreto mostrava rupturas 

nas juntas verticais de compressão e também rupturas inclinadas. Uma 

extensa ruptura transversal às lajes, localizada entre 30 e 40% da altura, se 

estendia por cerca de 300 m (Figura 2.151).

Foi então possível observar que as trincas afetavam todas as lajes 

posicionadas na zona central de compressão da face de concreto. A Figura 
2.152 mostra o mapeamento das referidas trincas.

Durante o primeiro enchimento do lago, a instrumentação mostrou que as 

deformações transversais do corpo do enrocamento se encontravam dentro 

das expectativas. Entretanto, as deformações longitudinais registradas 

pelos marcos superficiais evidenciaram recalques da ordem de 30 cm e 

deslocamentos horizontais direcionados das ombreiras para o centro do vale, 

com valores máximos da ordem de 14 cm em ambas as direções (Figura 2.153).

Segundo Xavier, 2007, antes do enchimento do reservatório haviam sido 

realizadas análises tridimensionais pelo método de elementos finitos, para 

previsão das deformações da face da barragem de enrocamento. Entretanto, 

os estudos pelo MEF não conseguiram representar o que se observou na 

prática, ou seja, que o movimento na direção longitudinal da barragem, 

partindo das ombreiras rumo ao centro, se anularia nesta área central, 

concentrando as tensões na junta entre as lajes 16 e 17, onde as trincas 

surgiram. A Figura 2.154 documenta, em detalhe, a movimentação relativa 

das lajes 16 e 17, com superposição da primeira em relação à segunda.

Mesmo depois do esvaziamento do reservatório e rompimento das juntas, 

o excesso de tensões observado nas lajes continuou se manifestando, 

produzindo trincas e ruídos. 

CAMPOS NOVOS
BARRAGEM

SC
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Figura 2.152 – Mapeamento das trincas que se concentram na zona central de 
compressão (Xavier, 2007)

Figura 2.153 – Os deslocamentos dos marcos superficiais da crista e no 
talude de jusante (em 26/04/2006) indicavam convergência para o centro 
do vale (Xavier, 2007)

Figura 2.154 - Detalhe da 
face de concreto rompida 
(Medeiros, 2008)

CAMPOS NOVOS
BARRAGEM

SC
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4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação das lajes danificadas foram feitos com concreto 

com fck 21 MPa aos 28 dias. Nas juntas entre as lajes 16 e 20, situada na área 

central, foram deixadas aberturas de 5 cm, totalizando um espaço aberto de 

20 cm, de modo a permitir que as lajes se deslocassem durante o segundo 

enchimento do reservatório. Esses espaços foram preenchidos com 

mastique asfáltico, deixando-se na face de uma das juntas uma madeira de 

compensado com 12 mm de espessura. As juntas foram então recobertas 

com elastômero EPDM, com espessura de 8 mm, preso às lajes com uma 

folha galvanizada contínua e ancoragens a cada 30 cm. As demais trincas 

sub-horizontais foram recuperadas com transpasse de reforço de concreto 

sobre o concreto que não havia sido danificado.

O enrocamento existente sobre o plinto foi alteado, passando seu topo da cota 

490 m para 545 m, como segunda linha de defesa. A instrumentação foi também 

reforçada, com novos dispositivos para medição de tensões no concreto.

CAMPOS NOVOS
BARRAGEM

SC

Por ocasião do segundo enchimento do reservatório, o desempenho da 

instrumentação indicou que não ocorreram anormalidades, o que levou a 

concluir que as medidas corretivas adotadas por ocasião dos reparos das 

lajes foram corretas.

5. Causas do acidente

Como já referido no item anterior, os estudos feitos na época do projeto não 

representaram o que se observou na prática, ou seja, o movimento na direção 

longitudinal da barragem, partindo das ombreiras rumo ao centro, se anularia na 

área central, causando uma concentração de tensões na junta entre as lajes 16 

e 17. Esses esforços gerados pela movimentação longitudinal tiveram influência 

direta sobre o comportamento das lajes, uma vez que não havia sido deixado 

espaço entre as mesmas para absorver os deslocamentos nessa direção. Os 

excessivos esforços de compressão nas direções longitudinal e transversal 

resultaram no rompimento das lajes e deslocamento relativo com superposição.
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1. Descrição da barragem

Uma descrição da barragem de Campos Novos consta neste livro no relato 

sobre os acidentes ocorridos em sua face de concreto. O presente texto 

trata do acidente ocorrido com um dos dois túneis de desvio, embutidos na 

ombreira direita da barragem (Figura 2.155).

A barragem de enrocamento com face de concreto implantada em vale de 

margens íngremes em maciço constituído por derrames basálticos forma, 

na El. 660,00 m, um reservatório encaixado de 32,9 km² de área e 1.472 x 

106 m³ de volume.

O desvio do rio Canoas foi feito por dois túneis que possuem um comprimento 

aproximado de 900 m cada e seção de 14 m x 16 m, sendo cada tomada 

de desvio dotada de três vãos com comportas vagão, dimensionadas para 

resistir aos esforços de uma coluna d’água de 180 m de altura (Figura 2.156).

2. Descrição do acidente

Após o fechamento dos túneis de desvio para enchimento do reservatório, 

no dia 20 de outubro de 2005, foi ouvida uma explosão na região dos 

túneis de desvio, quando o nível d’água acima da soleira dos túneis era de 

aproximadamente 150 m, seguida por um vazamento da ordem de 50 m3/s 

Canoas
Outubro de 2001 a fevereiro de 2005
20 de outubro de 2005 e de 18 a 22 de junho de 2006
Técnica

CAMPOS NOVOS
TÚNEIS DE DESVIO

SC

pelo túnel de desvio 2. Através de inspeções por montante com equipamento 

submergível dotado de câmeras e controle remoto (ROV), foi possível 

averiguar que o vazamento ocorria em um dos vãos do túnel 2, situado mais 

à direita hidráulica do que o túnel 1, e que se localizava na parte superior do 

portal da tomada de desvio que servia de apoio para a comporta vagão. 

Uma vez identificado o processo de ruptura em andamento, procurou-se 

tomar medidas corretivas imediatas, mas as dificuldades de acesso ao local 

do acidente, tanto por montante, quanto por jusante, eram insuperáveis. 

Tentou-se obstruir o vão rompido mediante lançamento de artefatos 

metálicos e correias transportadoras seguidas de outros materiais naturais 

e fabricados, progressivamente menores. Houve também estudos de 

lançamento de concreto subaquático. As tentativas de vedação, utilizando 

peças e equipamento propositadamente construídos para este fim, foram bem 

sucedidas, reduzindo-se as fugas de água a um mínimo (0,8 m3/s). Entretanto, 

o alívio foi de curta duração e, após novas tentativas de vedação das fugas de 

água progressivamente crescentes, entre 19 e 20 de junho de 2006, ocorreu 

nova explosão, seguida por uma descarga em seção plena pelo túnel 2.

O reservatório começou a deplecionar rapidamente devido ao escoamento 

de 3.900 m3/s pelo túnel 2, vazão correspondente a um tempo de recorrência 

de oito anos. Durante este período de esvaziamento, que teve a duração de 

cerca de 60 horas, foi observado um redemoinho nas águas do reservatório, 

próximo ao local das tomadas de desvio (Figura 2.157). 
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Figura 2.155 – Arranjo geral da obra e localização dos túneis de desvio no maciço 
da ombreira direita (Xavier, L.V., 2009)

Figura 2.156 – 
Seção da 
tomada de 
desvio pelos 
túneis. O círculo 
identifica 
o local da 
estrutura onde 
o acidente teve 
início (Xavier & 
Correa, 2008, 
modificado)

Figura 2.157 – O redemoinho na superfície da água sinalizava 
o avanço do processo de esvaziamento do reservatório  
(Xavier L.V., 2009)

CAMPOS NOVOS
TÚNEIS DE DESVIO
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3. Consequências do acidente

O rebaixamento total do reservatório em pouco mais de dois dias poderia 

ter desencadeado uma série de escorregamentos ao longo das íngremes 

margens naturais do local, a montante da barragem, devido à velocidade de 

rebaixamento rápido do nível d’água, mas isso não se verificou. Tampouco 

ocorreram danos materiais ou a pessoas a jusante da barragem.

Levantamentos feitos quando houve condições de acesso aos túneis 

mostraram os danos causados às estruturas de concreto e à própria seção 

do túnel 2, afetado pelo impacto das águas (Figura 2.158). A estrutura de 

concreto a jusante das comportas e a própria seção do túnel em rocha foram 

intensamente erodidas, seja por cavitação, seja por jateamento direto.

4. Medidas de recuperação

Para dar início à recuperação do controle da situação, manteve-se o fluxo de 

água do rio passando pelo túnel 2, ao mesmo tempo em que se procedeu 

à remoção do plugue de concreto que havia sido executado no túnel 1. 

As comportas do túnel 1 foram então reabertas e a estrutura de tomada 

d’água do túnel 2 foi ensecada por montante. As águas foram desviadas 

para o túnel 1, dando-se início à construção do plugue do túnel 2, após 

terem sido posicionadas comportas ensecadeiras de concreto na boca do 

túnel (as comportas originais foram levadas pelo intenso fluxo de água em 

elevada velocidade durante o acidente). Fechadas as comportas do túnel 

1, procedeu-se ao segundo enchimento do reservatório e foi novamente 

implantado o plugue de concreto do túnel 1.

Toda a sequência de recuperação teve a duração aproximada de 150 dias, 

tendo-se recomeçado o enchimento do reservatório em fins de novembro de 

2006. O reservatório alcançou seu nível operacional em cerca de dois meses, 

iniciando a operação de geração de energia em fins de janeiro de 2007.

5. Causas do acidente

Atribui-se o início do processo de colapso do portal da tomada de desvio à 

ruptura do elemento de concreto de segundo estágio, que servia de apoio 

para a comporta vagão (Figura 2.159). A progressão da erosão, sob um jato 

com velocidade avaliada em 54 m/s (cerca de 200 km/h), deve ter iniciado 

pelo corte do apoio lateral, no trecho superior da comporta, seguida pelo 

encurvamento para jusante do topo da própria comporta. O direcionamento 

do jato d’água para o teto causou a erosão da estrutura, onde engasta o 

pilar entre os vãos 2 e 3. A perda de engaste levou ao colapso do pilar, onde 

se apoiavam lateralmente as comportas dos vãos 2 e 3.

O acidente com o túnel de desvio da UHE Campos Novos, assim como o acidente 

ocorrido com a face de concreto da barragem no mesmo empreendimento, 

induzem a meditar sobre os riscos crescentes que inevitavelmente surgem ao 

se lidar com obras e estruturas progressivamente maiores e mais altas, em 

que as pressões, carregamentos e gradientes induzidos por coluna de água 

da ordem de duas centenas de metros situam tais obras nos limites do “já 

executado” (state-of-the-art), adentrando em campo ainda não conhecido.

Segue-se a isso a necessidade de se ponderar sobre as medidas e precauções 

a serem tomadas de modo a reduzir, já que é impossível eliminar, a chance 

de acidentes em futuros empreendimentos.

CAMPOS NOVOS
TÚNEIS DE DESVIO

SC
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Figura 2.158 – Danos causados à seção do túnel 2 afetado pela capacidade 
erosiva das águas (Xavier, L.V., 2009)

Figura 2.159 – O processo de ruptura deve ter se iniciado no encontro da 
comporta vagão com o concreto de segundo estágio, conforme mostrado 
na figura (Xavier, L.V., 2009)

CAMPOS NOVOS
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Candonga (hoje UHE Risoleta Neves) se localiza na 

bacia do rio Doce, cerca de 18 km a jusante da confluência do rio do Carmo 

com o rio Piranga, formadores do rio Doce. O local da barragem fica nos 

municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Estado de Minas Gerais.

O arranjo geral da hidrelétrica consiste em uma barragem em concreto 

compactado com rolo (CCR) nas duas ombreiras, com um vertedouro 

posicionado na calha central do rio, em CCR na parte inferior e em concreto 

convencional na parte superior (soleira, pilares, vigas do munhão e ponte), 

dotado de três comportas de segmento. O circuito de geração situado 

na ombreira direita contempla a tomada de água, também em CCR na 

parte inferior e em concreto convencional na parte superior, dotada de 

três comportas tipo vagão e guias de comporta ensecadeira a montante. 

A movimentação das comportas ensecadeira é feita por meio de pórtico 

rolante. O eixo da barragem é retilíneo até se aproximar da ombreira 

esquerda, quando sofre uma inflexão para jusante, em ângulo da ordem de 

150, inserindo, ainda que de maneira incipiente, um efeito de arco perante a 

aplicação dos esforços pelo enchimento do reservatório.

A usina era operada a fio d’água, com o nível d’água máximo normal na El. 

327,50 m, queda líquida de 48,60 m e vazão unitária nominal de engolimento das 

turbinas 108 m3/s. A casa de força, do tipo abrigada, é dotada de três turbinas 

Kaplan de eixo vertical, com potência instalada unitária de 47,6 MW. A barragem, 

com altura máxima de 60 m, é percorrida por uma galeria de drenagem e 

instrumentação que se desenvolve próxima à fundação da estrutura. 

2. Descrição do acidente

Às 18 horas e 30 minutos do dia 5 de novembro de 2015, a central de operação 

da UHE Risoleta Neves foi informada do rompimento da barragem de rejeitos 

de Fundão, de propriedade da mineradora Samarco, localizada a montante, 

no município mineiro de Mariana. A vazão no rio Doce se encontrava baixa 

e, naquele momento, a usina tinha disponíveis para operação as unidades 

de geração 2 e 3. A unidade 1 se encontrava em manutenção e somente a 

unidade 3 operava, em baixa carga. 

Com o aviso do ocorrido, buscou-se imediatamente ampliar a vazão 

turbinada pela unidade 3, deplecionando o reservatório para seu nível 

mínimo normal de 326,50 m, visando abrir espaço para um volume de 

espera para receber a onda que se aproximava.

No dia seguinte, por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã, começou a ser 

registrada tendência de elevação rápida do nível do reservatório, que já se 

aproximava da cota 327 m. O vertedouro se encontrava com sua comporta 

central em manutenção e, consequentemente, este vão central estava 

vedado com a comporta ensecadeira. Às 7 horas e 30 minutos, as duas 

comportas extremas foram acionadas, inicialmente com aberturas iguais, 

de 0,50 m. A partir daí, até as 9 horas e 35 minutos, foram seguidamente 

impostas maiores aberturas, sempre iguais, nas duas comportas extremas, 

para manter o reservatório controlado em nível de segurança. Durante a 

passagem da onda de cheia foi registrado o nível d’água máximo de 327,47 

m, estimando-se o pico de vazão máximo extravasado em 1.724 m3/s, com 

as duas comportas com 6,50 m de abertura.

Doce
De junho de 2001 a junho de 2004
05 de novembro de 2015
Técnica
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Com a chegada de muitos detritos flutuantes e sólidos carreados, tomou-se 

a decisão de desativar as duas unidades de geração, com o fechamento das 

comportas vagão de montante das tomadas d’água. A passagem da onda 

de cheia teve uma duração total aproximada de quatro horas e, pelo pico de 

vazão vertida, avaliou-se que a vazão afluente superou 2.000 m3/s. Em todo 

esse período, a abertura das duas comportas extremas permitiu manter o 

reservatório abaixo da cota 327,50 m, com a borda livre de projeto de 2,50 m 

preservada em relação à cota de crista de 330 m da barragem.

O vertedouro descarregou durante esse período uma onda de cheia com 

características fora do comum, representada por uma vazão líquida com 

elevadíssimo grau de sólidos constituídos por material proveniente do 

rejeito de extração do minério de ferro estocado na barragem do Fundão. 

Figura 2.160 – Descarga de 
elevadíssima quantidade de 
sólidos pelas duas comportas 
do vertedouro durante o pico 
de vazão vertida (Internet)

Além disso, havia sólidos arrancados da calha fluvial a montante e carreados 

pela velocidade do escoamento. 

Considera-se que a operação efetuada com o vertedouro durante a 

ocorrência foi orientada para descarregar as vazões afluentes integralmente 

para jusante para preservar a integridade da barragem, evitando-se a 

qualquer custo seu galgamento.

Pelas características da cheia, com elevadíssimo percentual de descarga 

sólida, pode-se afirmar que o vertedouro teve desempenho excepcional. 

Pela observação de vídeos registrados por ocasião da passagem da cheia, o 

vertedouro descarregou um fluido que pode ser classificado como lama. A 

imagem da Figura 2.160 ilustra a passagem da cheia, notando-se pela cor e 

pelo aspecto da descarga a grande quantidade de sólidos.
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3. Consequências do acidente

Um relevante volume de sedimentos trazidos pela onda de cheia não 

ultrapassou a barreira representada pela barragem e acabou se acumulando 

no reservatório, colmatando-o totalmente até a soleira do vertedouro, 

localizada na El. 311,00 m. O material proveniente do colapso da barragem 

de Fundão continuou sendo depositado nos dias subsequentes à chegada 

da onda de cheia, visto que o processo de carreamento dos rejeitos não foi 

estancado de imediato em seu local de origem.

Em poucos dias, os sedimentos trazidos pelo repentino evento vieram 

se somar aos já existentes no pequeno reservatório, entulhando-o 

praticamente até a soleira do vertedouro (cujas comportas obviamente 

continuavam abertas) (Figura 2.161). A geração de energia foi interrompida, 

assim permanecendo até a data de edição deste livro. O canal de fuga foi, 

por sua vez, colmatado por sedimentos.

Calcula-se que cerca de 10.500.000 de m³ de rejeito ficaram retidos no 

reservatório de Candonga, ou seja, um quarto do que vazou da barragem 

de rejeitos de Fundão.

CANDONGA
RISOLETA NEVES

MG

Figura 2.161 – Representação esquemática do assoreamento do lago da UHE Candonga
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4. Medidas de recuperação

O plano de recuperação da UHE Risoleta Neves passa necessariamente 

pela remoção por dragagem de uma porção significativa dos sedimentos 

depositados no reservatório, em decorrência do acidente com a barragem 

de rejeitos da Samarco. A limpeza do reservatório de Candonga é uma 

operação complexa e demorada, iniciada em fevereiro de 2016. Os trabalhos 

de recuperação envolvem também a construção de três barreiras metálicas 

dentro do reservatório, que ajudam a conter o grande volume de lama de 

rejeito. Essas barreiras estão localizadas a 400 m, 5 km e 6 km da barragem.

O programa de dragagem apresenta uma primeira etapa que abrange os 

primeiros 400 m a montante da barragem, o que corresponde à remoção 

de cerca de 1.300.000 de m3 de sedimentos (Figura 2.162). A partir de julho 

de 2016, a Samarco intensificou os trabalhos de dragagem dos sedimentos 

aportados devido ao rompimento da barragem de Fundão (e depositados 

sobre os sedimentos acumulados naturalmente ao longo dos anos que 

precederam o evento). Pelo cronograma, esta etapa inicial teria sido 

completada até julho de 2017.

Entretanto, o retorno às condições de operação e geração só será possível 

após a implementação de várias ações de recuperação da hidrelétrica que, 

além da dragagem dos primeiros 400 m a montante da barragem, prevê 

a construção de três diques, já referidos, para a contenção de rejeitos e 

detritos adicionais que afluírem ao reservatório - além da execução de uma 

série de recomendações (Figura 2.163).

Para despejo do material dragado foram eleitas diversas áreas às margens do rio 

Doce, a montante da barragem, e foi também adquirida uma área de maiores 

dimensões, situada à margem esquerda do rio, nas vizinhanças do povoado de 

Santana do Deserto, pouco a jusante da barragem, chamada Fazenda Floresta.
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Figura 2.162 – Trabalho de 
dragagem imediatamente 
a montante da barragem 
(Google Earth, de 
01/08/2016)

Figura 2.163 – Trabalhos 
de dragagem em 
andamento. Ao fundo, os 
sedimentos que entulham 
o reservatório (Foto dos 
autores, em 25/08/2016)
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5. Causas do acidente

A causa do acidente com a barragem da UHE Risoleta Neves reside no 

rompimento e colapso ocorrido com a barragem de rejeitos de Fundão, da 

Samarco, em 5 de novembro de 2015. As consequências do acidente com 

a barragem da Samarco se estenderam ao longo de todo o percurso do 

rio Doce, alcançando o Oceano Atlântico, onde também houve despejo de 

sedimentos provenientes do acidente com a barragem de rejeitos.

O ocorrido com a barragem de Candonga é emblemático, pois desperta e levanta 

uma série de ponderações que impactam os procedimentos de avaliação de 

risco em barragens e atingem os critérios de projeto vigentes, colocando em 

dúvida a validade dos mesmos em determinadas circunstâncias.

A barragem de Candonga foi projetada segundo critérios tradicionais de 

dimensionamento das estruturas, dentro daquilo que se costumava e se 

costuma denominar a “boa prática da Engenharia”. Entretanto, ninguém se 

perguntou, naquela época, se devia ser considerado algum nível adicional 

de risco decorrente da presença de barragens de rejeitos de minério 

a montante. Já haviam ocorrido acidentes com barragens de rejeitos 

anteriormente, mas a possibilidade de que a ruptura de uma barragem 

a montante pudesse desencadear um fluxo de lama que persistiria por 

centenas de quilômetros ao longo do vale estava fora de cogitação.

Barragens sempre foram concebidas como estruturas que se destinam a 

armazenar água e sedimentos resultantes de assoreamento, devendo resistir 

ao empuxo exercido, dentro de critérios de segurança pré-estabelecidos. É 

improvável que, no passado, alguma barragem tenha sido dimensionada 

para resistir ao esforço de uma coluna de rejeitos de mineração de ferro, no 

lugar da água e de assoreamento (a densidade dos rejeitos de minérios de 

ferro é bem mais do que o dobro da densidade da água, o que gera esforços 

muito superiores aos considerados em projeto).

A barragem de Candonga resistiu às solicitações impostas pelas 

circunstâncias, embora não tenha sido projetada para isso. É quase 

certo que, daqui para frente, os critérios de projeto de barragens deverão 

incorporar a eventualidade de ocorrência semelhante, em função das 

características regionais e da identificação de possíveis situações de risco 

presentes a montante dos novos locais selecionados. É preciso que os 

projetos de barragens contemplem níveis de segurança adequados.

Presentemente, o reservatório de Candonga permanece com retenção 

até o nível da crista do vertedouro por critério de segurança. Entretanto, 

durante a incidência da cheia com afluência de rejeitos que haviam sido 

liberados pelo colapso da barragem de Fundão, o reservatório havia sido 

mantido por longo período de tempo com o nível próximo do máximo 

normal, acumulando sedimentos de densidade muito superior à da água. 

Mesmo nessas condições adversas, a barragem resistiu aos carregamentos 

extraordinários que lhe foram impostos.
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ANA – Agência Nacional de Águas – Relatórios de Segurança de Barragens. 2016. 

FERNANDES, S.L.C., PAULA, C.M., NICÁCIO, A.M. & FUSARO, T.C. – A importância da instrumentação no caso de carregamentos excepcionais aplicados a barragens. 

In: XXXI Seminário Nacional de Grandes Barragens, Belo Horizonte. 2017. CBGB. T3-A1. 15 páginas.
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1. Descrição da barragem

O açude Carão está localizado no município de Tamboril, Estado do Ceará, e 

represa o rio Acaraú. Seu reservatório tem capacidade para armazenar 26 x 

106 m3 de água. Trata-se de uma barragem de terra com seção homogênea, 

com 18,5 m de altura máxima e extensão de crista de aproximadamente 340 

m. Seu sistema de drenagem interna se restringe a um filtro-tapete horizontal 

apoiado em aluviões com predomínio de areias médias e grossas. Como 

medida de controle de percolação foram construídos um tapete a montante 

e uma trincheira parcialmente penetrante no substrato permeável (cerca de 

5 m para uma profundidade total média de aluvião de 10 m).

A tomada d’água, em torre, está situada próximo à base da ombreira 

esquerda, sendo a adução por galeria contida no aterro. O sangradouro, 

representado por um simples corte na ombreira esquerda, tem largura 

aproximada de 140 m (Figura 2.164).

A seção típica da barragem, que consta da Figura 2.165, mostra a presença 

de um tapete a montante, curto e delgado (A), de uma trincheira de fundação 

parcialmente penetrante, em fundação arenosa (B), do aterro sem filtro 

vertical (C) e de uma camada de solo superficial fino a jusante (D).

2. Descrição do acidente

Quando do enchimento do reservatório, constatou-se uma vazão de 2,4 m3/min 

a jusante da barragem, sob carga hidráulica da ordem de 9 m. Isto correspondia a 

cerca de 20 a 30 litros por minuto por metro ao longo da crista (no trecho da calha 

aluvionar) sob a carga plena de operação do reservatório (15 m). Esta vazão foi 

considerada elevada em comparação com outros casos. Observou-se, também, 

“olhos d’água” (borbulhamentos ou boils), o que sinalizava uma condição 

incipiente de erosão retrocedente pela fundação aluvionar da barragem.

3. Consequências do acidente

Não há informações detalhadas a respeito. O fato de a fundação ocorrer em 

aluviões e a presença de olhos d’água borbulhando a jusante da barragem 

são indicativos da ocorrência de piping incipiente pela fundação, o que exigiu 

a adoção de medidas corretivas para evitar o agravamento da situação.

Acaraú
1978 a 1980
1980
Técnica escassa

CARÃO CE
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Figura 2.165 – Seção transversal típica da barragem com indicação dos níveis piezométricos observados (Sandroni, 2017)

Figura 2.164 – Vista 
do açude Carão com 
reservatório cheio 
(Google Earth, de 
14/08/2006)
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4. Medidas de recuperação

Foram consideradas diversas soluções para o problema, tais como a 

implantação de parede diafragma e de cortina de injeções químicas 

através do aluvião (que seriam executadas atravessando verticalmente a 

barragem, na região da crista). Ao final, considerada a escassez de recursos, 

optou-se por implantar um filtro invertido a jusante. A solução aumentou 

a estabilidade no pé de jusante, mas não diminuiu as vazões excessivas. 

As vazões que passavam pela fundação, contudo, eram menores do que a 

vazão mínima exigida a jusante da barragem.

5. Causas do acidente

O perfil de terreno na calha aluvionar a jusante da barragem caracteriza-

se pela presença de areia média e grossa, muito permeável, em 

correspondência ao trecho antes ocupado pela calha principal do rio. A 

ausência de dispositivos eficazes de controle de percolação na fundação 

da barragem está, provavelmente, ligada à origem das vazões elevadas 

observadas a jusante, bem como das surgências localizadas.

6. Material consultado

BAIMA, S.K.O. – Uma metodologia multicritério construtivista para a 

avaliação da vulnerabilidade de barragens e regiões a jusante. Tese de 
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SANDRONI, S.S. - Barragens de terra e enrocamento. PUC-RJ CIV 2518. 
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1. Descrição da barragem

A UHE Castro Alves é uma das usinas integrantes do Complexo Energético Rio 

das Antas, da Cia. Energética Rio das Antas (CERAN), com potência instalada 

de 130 MW. A barragem principal em CCR é constituída por uma estrutura com 

350 m de comprimento e 45 m de altura máxima, sendo 240 m em soleira 

vertente, conforme mostrado na Figura 2.166. O maciço rochoso de fundação 

é constituído por derrames basálticos da Formação Serra Geral. 

2. Descrição do acidente

Devido ao regime irregular de chuvas que caracteriza a região Sul do País, 

durante o período construtivo ocorreram cheias em fevereiro, julho e 

setembro de 2017, com galgamento da barragem e inundação da galeria de 

drenagem, carreando grande quantidade de lama e sujeira sobre o piso da 

galeria e para o interior dos drenos de fundação. 

das Antas
2016 a 2018
2017
Técnica

CASTRO ALVES RS

Figura 2.166 – Vista geral da barragem 
da UHE Castro Alves, no rio das Antas 
(Silveira & outros, 2017)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

3. Consequências do acidente

Os repetidos galgamentos da barragem em CCR durante a sua fase 

construtiva não danificaram estruturalmente os concretos em execução, 

além dos presumíveis transtornos acarretados ao processo construtivo 

em termos de tempo gasto, necessidade de limpeza para retomada dos 

trabalhos e reparos às ensecadeiras.

Como consequência dos galgamentos, após o primeiro enchimento do 

reservatório, ocorrido em fevereiro de 2008, constatou-se que parte dos 

piezômetros localizados a jusante da cortina de drenagem ultrapassavam 

os níveis admitidos em projeto, colocando em dúvida a eficiência da cortina 

de drenagem em relação aos efeitos da redução das subpressões.

4. Medidas de recuperação

Após o primeiro enchimento do reservatório, foi realizada uma operação geral de 

limpeza dos drenos de fundação de modo a permitir que eles desempenhassem 

adequadamente sua função. Os resultados obtidos atenderam ao propósito, 

tendo-se constatado uma redução generalizada dos níveis de piezometria, 

bem como um significativo aumento das vazões dos drenos.

5. Causas do acidente 

Os três eventos de galgamento da barragem durante sua construção 

decorreram, provavelmente, da dificuldade de prever a sobrevinda de cheias 

dos rios na região Sul devido ao regime irregular das chuvas. Entende-se 

que as próprias ensecadeiras devem ter sido galgadas. Tal ocorrência não é 

incomum e tem sido registrada em diversas outras obras na região.

Consequentemente, o desempenho dos drenos de fundação abaixo das 

expectativas deveu-se ao entupimento parcial dos mesmos por percalços 

ocorridos durante a construção. Dentre esses, destaque para a quantidade de 

lama acumulada nos furos quando da inundação das galerias nos episódios 

de galgamento. Outros fatores consistiram na obstrução que foi provocada 

por fragmentos de rocha, pela queda de madeira e/ou de fragmentos de barras 

de aço no interior dos furos de drenagem. Além disso, houve a constatação de 

que muitos drenos não teriam sido perfurados até a profundidade de projeto.

6. Material consultado

SILVEIRA, J.F.A., MANTESE, A.C. & MELEGARI, L.F.P. – Experiência na operação 

de limpeza de drenos de fundação em três barragens em CCR. In: XXXI 

Seminário Nacional de Grandes Barragens. Belo Horizonte. 2017. T-4-A-14. 
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1. Descrição da barragem

Duas barragens de terra, denominadas A e B, localizadas na Fazenda Bom 

Destino, na zona rural, cerca de 13 km de distância do centro urbano de 

Cataguazes, Estado de Minas Gerais, supriam as necessidades da Indústria 

Cataguazes de Pepel Ltda. para o armazenamento de resíduos químicos da 

indústria de papel e celulose.

As duas barragens estavam localizadas em grotas confinadas naturalmente 

pelo relevo local e consistiam em aterros compactados em solo, com seção 

homogênea. O terreno no local das ombreiras das barragens é constituído 

por solos residuais de rochas gnáissicas, com presença de solos aluvionares 

em parte da fundação, não melhor caracterizados quanto à espessura e 

propriedades geotécnicas.

A Figura 2.167 apresenta uma seção típica da barragem A, que permaneceu 

intacta, enquanto a barragem B sofreu ruptura, liberando volume 

significativo de lixívia.

Localização fora de vale fluvial (ausência de rio)
Finalização entre 1989 e 1990
29/03/2003
Técnica

CATAGUAZES MG

Figura 2.167 – Seção típica da barragem A (Silva & outros, 2006)
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2. Descrição do acidente

Em 29 de março de 2003, a barragem B sofreu um acidente que rompeu parte do 

aterro e 1.400.000 m3 de efluente industrial, constituído por lixívia, uma solução 

a base de carbonato de sódio, usada no cozimento da madeira para extração da 

celulose, foram despejados nas águas do córrego do Cágado, tendo em seguida 

alcançado o rio Pomba, causando mortandade de animais (Figura 2.168). 

Na Figura 2.169 identifica-se, com clareza, a localização do filtro vertical, 

pouco a jusante da linha de centro da seção da barragem.

3. Consequências do acidente

A mancha tóxica atingiu rapidamente a calha do rio Paraíba do Sul, 

interrompendo o abastecimento de água a vários municípios dos Estados 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro, deixando 500.000 pessoas sem serviço de 

abastecimento de água durante 20 dias (Medeiros, 2016). 

Os prejuízos materiais e ambientais para as populações a jusante foram 

enormes, provavelmente, muito além dos R$ 50 milhões de multa aplicada 

pelo IBAMA à empresa mineradora. 

Figura 2.168 – Barragem da Indústria Cataguases de Papel Ltda após 
arrombamento (Menescal, 2007)

Figura 2.169 – Vista da porção remanescente da barragem de rejeitos após o 
rompimento (Silva & outros, 2006)

CATAGUAZES MG
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4. Medidas de recuperação

Um termo de ajustamento de conduta (TAC) foi firmado entre a empresa e 

o Ministério Público Federal (MPF). Com o termo, a empresa implementou 

ações voltadas à recomposição da estabilidade da barragem, recuperação 

das margens do córrego do Cágado, proteção de nascentes, repovoamento 

com espécies de peixes nativos e remoção dos resíduos acumulados nas 

propriedades rurais. Também foram implantadas medidas para tratamento 

dos resíduos remanescentes nos reservatórios das duas barragens. 

As obras emergenciais realizadas na barragem B incluíram reforço 

localizado na região rompida, alteamento da ensecadeira de montante, 

suavização de taludes potencialmente instáveis, reconstrução do sistema 

de drenagem periférica (canal de contorno), verificação da instrumentação 

existente e instalação de novos piezômetros, recomposição do sistema de 

drenagem interna, além da recomposição da seção rompida e reforço do 

talude de jusante. Finalmente, previa-se o esvaziamento dos lagos num 

prazo máximo de dois a quatro anos.

5. Causas do acidente 

Entre as causas que levaram ao rompimento da estrutura estão falhas ou 

ausência de manutenção, além da inexistência de um responsável técnico 

pelas duas barragens. Menescal/Di Mauro, 2015, atribuem o rompimento da 

barragem a piping. 

Gonçalves (2006) assim se pronunciou a respeito do desastre de 2003: 

“Houve falta de implementação da lei através de políticas públicas 

preventivas. Não realizou o governo ações que pudessem traduzir decisões 

(expressas na legislação nacional), em medidas jurídicas e políticas que se 

coadunassem com as normas adotadas, revelando-se o desacordo entre 

teoria e prática no que tange a legislação ambiental e sua implementação. 

A falta de ações tomadas pelos estados afetados para solucionar o problema 

e a não responsabilização das pessoas jurídicas de direito público envolvidas 

no caso caracterizam-se como uma escolha política. Assim, a omissão é uma 

forma de política pública do Estado brasileiro. A inoperância das normas 

jurídicas ambientais no Brasil reflete a intenção de não responsabilizar os 

autores de “acidentes” como o narrado, eis que decorrentes de atividades 

essenciais para a sociedade, e cujos danos não podem muitas vezes ser 

mensurados ou individualizados. (...) É possível afirmar que a catástrofe 

narrada foi produzida, na medida em que resultou de omissões, tanto de 

particulares, quanto dos órgãos públicos, administrativos e judiciais. O 

vazamento ocorrido não foi um acidente, pois não foi um acontecimento 

casual, fortuito, ou imprevisto. Ao contrário, foi previsto e não evitado por 

omissão da empresa e dos órgãos públicos responsáveis. O fato de se 

referir ao desastre como um “acidente” demonstra a intenção de eximir 

os responsáveis de culpa, de maneira a torná-lo uma consequência do 

modelo de produção moderna. A noção de risco busca ocultar e legitimar 

o perigo de determinadas atividades através de um conceito socialmente 

construído, mas transmitido e aceito como sendo científico, objetivo e 

técnico. Com isso, busca-se que os ônus da produção dessas atividades 

com potencial poluidor e destruidor possam ser divididos equitativamente 

entre todos. Evidencia-se, desse modo, a “naturalização” da noção do risco 

de atividades potencialmente poluidoras.”

CATAGUAZES MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

6. Material consultado

CARVALHO, E. – Relator - Segurança de barragens e avaliação de riscos – XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. Foz do Iguaçu, PR. 2016. Tema 113 – 79 

páginas. Apresentação em Power Point.

CETEM - Centro de Tecnologia Mineral – MCTI - Rompimento de barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases afeta qualidade da água em MG e no RJ. 

Extraído de internet: 18/07/2012. 4 páginas. Acessado em 03/01/2019.

verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107 

GONÇALVES, V.K. – O desastre de Cataguases: uma caricatura do risco. 58a Reunião Anual da SBPC – Florianópolis, julho/2006. Resumo. 2 páginas.

MEDEIROS, C.H. – Lei de segurança de barragens e avaliações de risco. In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Foz do Iguaçu, 2016. Tema 113. 41 

páginas. Apresentação em Power Point.

MENESCAL, R.A. & DI MAURO, C.A. – Panorama da segurança de barragens no Brasil. In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. Foz do Iguaçu, PR. 2015. 

Tema 113, 21 páginas. Apresentação em Power Point.

ROCHA, F.F. – Cenários de formação e evolução de rupturas em barragens de rejeitos (dam break). In: Seminário de Emergência Ambiental. Outubro/2016. 76 

páginas. Apresentação em Power Point.

SILVA, C.H.C., FILHO, J.F.S., BARBOSA, P.S.A. & LIMA, D.C. – Reconstrução, reforço e monitoramento d pequenas barragens de terra: o caso das barragens da 

Florestal Cataguazes. III Simpósio sobre Instrumentação de Barragens. São Paulo. CBGB. Setembro/2006. 11 páginas.

VIANNA, L.F.V. - Metodologias de análise de risco aplicadas em planos de ação de emergência de barragens: auxílio ao processo de tomada de decisão. Dissertação 

de Mestrado. UGMG. Belo Horizonte. 2015. 118 páginas.

CATAGUAZES MG

http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107
http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107


Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

Localizada no rio homônimo, a barragem do açude Caxitoré é situada nos 

municípios de Umirim e Pentecoste, a cerca de 95 km de Fortaleza, Estado 

do Ceará. A barragem possui 41 m de altura máxima e extensão de crista de 

425 m (Figura 2.170). O projeto inclui uma tomada d’água em torre situada 

na margem direita, com galeria sob a barragem, na qual estão instalados os 

condutos forçados que, envolvidos por concreto, aduzem água para uma 

casa de força, hoje desativada.

Figura 2.170 – Barragem de Caxitoré (DNOCS, sem data)

O início da construção data de 1958, tendo sido a barragem concluída em 

dois anos. Em janeiro de 1959 iniciou-se o enchimento do reservatório. Dois 

sangradouros, providos de soleira vertente, se localizam a alguma distância 

na vertente direita e convergem para uma só área de descarga (Figura 2.171).

O maciço da barragem foi construído com um material sílico-argiloso e está 

assente em rocha branda. Sua drenagem interna consiste em um tapete 

horizontal que termina no enrocamento. O talude de jusante apresenta 

uma inclinação de 1 V:2,5H e duas banquetas com largura de 2 m nas cotas 

67,50 m e 57,50 m. A drenagem superficial é feita por uma rede de canaletas. 

O talude de montante é protegido por rip-rap e tem inclinação de 1 V:2,5H 

até a cota 67,50 m; daí até a cota 57,50 m, o talude passa a ser 1 V:3H e, 

finalmente, 1 V:3,5H até o leito do rio (Figura 2.172).

A tomada d’água consta de uma galeria dupla com diâmetros de 1,10 

m, protegida por uma rede de drenos de tubos de concreto poroso de 1” 

de diâmetro. O eixo da galeria está na cota 55 m e a tomada d’água foi 

dimensionada para uma vazão de 2,4 m³/s.

Caxitoré
1958 a 1960
1959
Técnica

CAXITORÉ CE
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Figura 2.172 – Seção transversal da barragem (DNOCS, sem data)

Figura 2.171 – Arranjo geral da barragem de Caxitoré (DNOCS, sem data)

CAXITORÉ CE
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2. Descrição do acidente

No segundo semestre de 1959 surgiu uma fenda no maciço próximo à 

ombreira esquerda, com direção transversal ao eixo da barragem, com 50 m 

de comprimento e abertura da ordem de 1 cm.

3. Consequências do acidente

Tendo surgido durante o período construtivo, a ocorrência da fenda não 

teve consequências em termos de segurança da obra.

4. Medidas de recuperação

Para investigar a natureza e possível origem da fenda, foram realizadas 

escavações e coletadas amostras do aterro para caracterização laboratorial. 

Constatou-se que a compactação havia sido realizada segundo 

especificações de projeto.

Providenciado o tratamento desta fenda, a construção prosseguiu mantendo 

as especificações anteriores. Nenhum fato significativo foi registrado após a 

conclusão da obra.

5. Causas do acidente 

Atribuiu-se o aparecimento da fenda à baixa plasticidade dos materiais 

constituintes do aterro, provenientes da decomposição do substrato 

gnáissico local. Conscientes dessa condição, os projetistas previram 

a construção de filtros de areia para evitar os riscos de infiltração 

indiscriminada, caso as tendências ao aparecimento de fendas se 

concretizassem após o enchimento do reservatório.

6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 

deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n0 120. 

198 páginas.

DNOCS – departamento Nacional de Obras contra as Secas – Açude Caxitoré. 

Sem data. Internet.

OLIVEIRA, J.R.O. – Contribuição para a verificação e controle da segurança 

de pequenas barragens de terra. Dissertação de mestrado. UFOP – Ouro 

Preto, 2008. 284 páginas.

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Sanevia, Rio de Janeiro, n0 26, 

maio/1964. p. 93-101.
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1. Descrição da barragem

Inicialmente denominada usina do Paredão, por aproveitar uma queda d’água 

de quase 10 m de altura, batizada de Cachoeira do Paredão, a usina hidrelétrica 

Coaracy Nunes está localizada no rio Araguari, no Estado do Amapá, e dista 15 km 

de Ferreira Gomes e 150 km de Macapá. Sua potência instalada é de 68,85 MW. A 

Figura 2.173 mostra o arranjo da hidrelétrica, com destaque para a separação 

entre a localização da barragem do vertedouro e da barragem da tomada d’água.

O vertedouro é uma estrutura de 28 m de altura, controlado por dez 

comportas de segmento, com capacidade total de 12.000 m³/s, que 

descarrega em uma bacia de dissipação de ressalto simples (Figura 2.174). 

O substrato rochoso local é constituído por granito são. O vertedouro 

passou a operar como soleira livre desde o segundo estágio de desvio, em 

1973, tendo ocorrido cheias de até 4.000 m3/s. A Figura 2.175 documenta a 

estrutura do vertedouro em fase final de construção.

Araguari
Entre 1960 e 1975 
Em 1975 e 1977
Técnica escassa

COARACY NUNES 
PAREDÃO

AP

Figura 2.173 – Arranjo geral da 
UHE Coaracy Nunes (Paredão)  
(Google Earth, de 20/09/2017)
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Figura 2.174 – UHE 
Coaracy Nunes – 
Seção transversal do 
vertedouro (CBGB, 1982)

Figura 2.175 – UHE Coaracy Nunes: 
vista do vertedouro na fase final 
de construção (Internet - https://
www.memoriadaeletricidade.com.
br/hidreletrica-coaracy-nunes-
completa-43-anos/ - Acesso em 
14/01/2020)

COARACY NUNES 
PAREDÃO

AP

https://www.memoriadaeletricidade.com.br/hidreletrica-coaracy-nunes-completa-43-anos/
https://www.memoriadaeletricidade.com.br/hidreletrica-coaracy-nunes-completa-43-anos/
https://www.memoriadaeletricidade.com.br/hidreletrica-coaracy-nunes-completa-43-anos/
https://www.memoriadaeletricidade.com.br/hidreletrica-coaracy-nunes-completa-43-anos/
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2. Descrição do acidente

Colocada em operação, em 1975, um levantamento batimétrico revelou 

que a laje de fundo da bacia de dissipação fora arrancada e destruída por 

efeito de subpressão, já que a laje era esbelta e não ancorada. Conforme 

exposto no item 4, a laje foi submetida a reparos.

Inspeção feita em outubro de 1977 revelou novas cavitações e erosões, além 

de solapamento da base do muro esquerdo da bacia de dissipação. A isso 

seguiu-se outra etapa de reparos.

3. Consequências do acidente

Não há registro de reflexos negativos a jusante decorrentes do problema surgido 

na bacia de dissipação. As consequências se restringiram à própria usina, onde 

os trabalhos de recuperação, realizados em várias etapas, consumiram longos 

períodos de tempo, além de exigir a mobilização de vultosos recursos.

4. Medidas de recuperação

Em 1975 e 1976 foi executada uma pequena estrutura de concreto ancorada 

à rocha na extremidade jusante da soleira vertente. Na estiagem seguinte 

foram escavados 35.000 m3 para conformar uma bacia com a fossa de erosão 

indicada por ensaios em modelo reduzido, além de complementações e 

revestimento de estruturas de concreto e remoção de blocos soltos a jusante. 

Após os danos constatados no levantamento de outubro de 1977, a bacia 

de dissipação foi estendida para jusante e a forma de end sill foi modificada 

em 1978 e 1979.

5. Causas do acidente 

As erosões na bacia foram, em parte, atribuídas à formação de vórtices 

na esteira do pilar, de quando houve operação assimétrica de comportas. 

A erosão de rocha a jusante e seu carreamento foram atribuídos ao 

comprimento reduzido da bacia e a sua forma de end sill. Possivelmente, a 

laje de fundo a jusante do vertedouro era muito delgada e leve para resistir 

sem ancoragem aos esforços hidrodinâmicos das descargas do rio Araguari, 

ocorridas nos primeiros anos de operação

Realce deve ser dado às condições operacionais da usina nos primeiros 

anos de operação. A demanda de energia era muito pequena e a usina tinha 

que ser operada com auxílio de uma resistência imersa no reservatório para 

criar consumo complementar ao demandado pelo mercado consumidor. 

Nesse longo período inicial, a maior parte das descargas afluentes era 

permanentemente liberada pelo vertedouro.

COARACY NUNES 
PAREDÃO

AP
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6. Material consultado
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COARACY NUNES 
PAREDÃO

AP
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1. Descrição da barragem

A barragem do açude Cocorobó está localizada no município de Euclides 

da Cunha, Estado da Bahia, cerca de 410 km de Salvador, próximo ao 

entroncamento entre a BR 116 e a BR 225, na localidade de Canudos. A barragem 

represa o rio Vaza Barris e tem como finalidade a irrigação das terras de jusante, 

onde se destaca o Projeto Irrigado de Vaza Barris, além de controle das cheias, 

piscicultura e abastecimento d’água da vila de Nova Canudos. Foi construída 

pelo DNOCS entre 1951 e 1967, submetida, portanto, a interrupções em seu 

processo construtivo. O reservatório submergiu a vila de Belo Monte, onde os 

seguidores de Antônio Conselheiro foram massacrados após terem resistido 

a várias investidas do Exército Brasileiro. A torre da igreja e outras construções 

ficam visíveis em períodos de intensas e prolongadas estiagens, quando ocorrem 

pronunciados rebaixamentos do nível d’água do reservatório (Figura 2.176).

Há autores que incluem como objetivo da obra, além dos acima 

mencionados, a eliminação da memória da Guerra dos Canudos, concluída 

em 5 de outubro de 1897, e descrita pelo engenheiro Euclides da Cunha e 

pelo escritor Mário Vargas Llosa, entre outros.

Um dos incidentes está descrito acima, com a eliminação de um sítio 

histórico que deveria ter sido preservado. Outro incidente é descrito a seguir. 

O açude possui barragem de terra, vertedouro não controlado e estrutura de 

tomada d›água formada por uma torre e uma galeria dupla com diâmetro 

de 1 m. A barragem é homogênea, com altura máxima de 33,5 m, formando 

reservatório de 245,3 x 106 m3. Sua extensão pelo coroamento é de 643 m e a 

largura do coroamento é de 7 m. O volume total do aterro é de 1.250.000 m3. 

O talude de montante é protegido por rip-rap convencional e sua inclinação 

se inicia com 1,0V:3,0H na parte inferior, passando por l,0V:2,5H na parte mais 

alta. O talude de jusante tem inclinação variável de 1,0V:2,5H até 1,0V:3,0H. Para 

montante existe, ainda, uma berma estabilizadora. O controle de percolação 

pela fundação é feito por cut-off escavado de terra, executado a montante da 

linha de centro da barragem, e preenchido com material da mesma natureza 

do corpo da estrutura (Figura 2.178). 

O vertedouro, situado na ombreira esquerda, é de lâmina livre. Ele tem em planta 

a forma de leque que converge as descargas vertidas para uma calha vertente 

em concreto armado. Está dimensionado para uma descarga de 1.824 m³/s.

A fundação da barragem é constituída por xistos medianamente a pouco 

alterados, praticamente aflorando nas ombreiras. No leito do rio, a rocha 

é recoberta por um pacote aluvionar composto por material arenoso, 

com intercalações de lentes argilosas e siltosas. As investigações de 

subsuperfície indicaram um maciço são, medianamente fraturado e de 

baixa permeabilidade. O material terroso utilizado na barragem foi um silte 

argilo-arenoso (CL-CM). O solo utilizado na construção do aterro possuía 

hot=20 a 22%, γdmax=1,62 a 1,68 tf/m3, LL=57% e LP=19% e sua compactação 

teria sido controlada ao redor de 1% abaixo da umidade ótima.

Vaza Barris
Entre 1951 e 1967
Dezembro de 1967
Técnica

COCOROBÓ BA
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Figura 2.177 – Imagem do açude Cocorobó e vista parcial do sangradouro na 
ombreira esquerda (Internet - http://www.dnocs.gov.br/barragens/cocorobo/
cocorobo.htm)

Figura 2.176 – Restos da igreja de Antônio Conselheiro, na aldeia de Belo Monte. 
Escombros da aldeia aparecem em estiagens intensas e longas quando o nível 
d’água do reservatório atinge medidas extraordinariamente baixas

Figura 2.178 - Seção transversal 
da barragem (Sandroni, 2017)

COCOROBÓ BA

http://www.dnocs.gov.br/barragens/cocorobo/cocorobo.htm
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2. Descrição do acidente

A barragem teve sua construção iniciada em 1951, por administração direta 

do DNOCS. A maior parte do aterro foi executada nos últimos meses antes 

do término da obra. Logo após seu término, em dezembro de 1967, ocorreu 

um escorregamento de parte do talude de montante do aterro, com cerca 

de 45.000 m³ (300.000 m3, segundo o Cadastro Brasileiro de Deterioração 

de Barragens e Reservatórios (CBGB, pág. 175)) de terra deslocados numa 

extensão aproximada de 100 m, estando o reservatório ainda vazio. 

3. Consequências do acidente

Não foi encontrada referência a qualquer consequência do acidente 

ocorrido, exceto pelos danos acarretados à própria estrutura da barragem.

4. Medidas de recuperação

Para corrigir o acidente, parte do aterro foi removida com trator, formando 

uma “ensecadeira” de emergência a montante (que veio a funcionar 

também como berma) e a seção foi reconstruída com um talude mais suave 

do que o original (Figura 2.179).

Após a reconstrução, foram instalados 24 piezômetros e três medidores 

de nível d’água. Marcos para observação de recalque e de deslocamentos 

horizontais também foram instalados no maciço. Observações indicaram o 

aparecimento de trincas no talude da barragem e de pressões piezométricas 

consideradas elevadas. Entretanto, após um período de observação e 

diversas análises, o comportamento da barragem foi tido como aceitável.

5. Causas do acidente

A superfície de ruptura foi bem caracterizada e foi totalmente contida no 

corpo da barragem, sem atingir porções da fundação. Atribuiu-se a causa 

da ruptura à elevada plasticidade das argilas de origem aluvionar usadas na 

construção do aterro, além das mesmas serem muito compressíveis.

COCOROBÓ BA
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Figura 2.179 – Reconstrução do trecho de aterro escorregado (Sandroni, 2017)

COCOROBÓ BA
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http://www.dnocs.gov.br/barragens/cocorobo/cocorobo.htm
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Coronel Soares, também denominada usina hidrelétrica 

Jales, operada a fio d’água, localizava-se na Cachoeira Jacutinga, em Rio 

Pardo, município de Mococa, Estado de São Paulo. Construída pelo Coronel 

Soares, fazendeiro local, entrou em operação em 1912, contando com 

gerador de 480 kVA (Figura 2.180).

Na década de 1930, foi adquirida pela Companhia Luz e Força de Mococa (CFLM) 

que, posteriormente, a ampliou, instalando mais um gerador de 600 kVA.

2. Descrição do acidente

A usina foi destruída em 19 de janeiro de 1977 em razão do rompimento da 

barragem da usina hidrelétrica Euclides da Cunha.

3. Consequências do acidente

O acidente encerrou definitivamente a geração de energia pelo 

empreendimento.

Pardo
1912
19 de janeiro de 1977
Técnica escassa

CORONEL SOARES
JALES

SP

Figura 2.180 – Vista atual da casa de força (foto Zuccaro - 
Internet - https://www.facebook.com/mococaantiga/videos/
usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/)

https://www.facebook.com/MococaAntiga/videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/
https://www.facebook.com/MococaAntiga/videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/
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4. Medidas de recuperação

O empreendimento não foi recuperado.

5. Causas do acidente 

Como já referido, o empreendimento foi destruído em decorrência do 

acidente com a usina hidrelétrica Euclides da Cunha, que também provocou 

sérios danos às instalações da usina de Limoeiro (Armando de Salles Oliveira). 

A causa do colapso da barragem de Euclides da Cunha consistiu na não 

abertura suficiente das comportas do seu vertedouro durante uma cheia 

intensa que ocorreu em 1977. A barragem de terra compactada foi galgada 

por sete horas e colapsou pela ombreira direita, causando uma cheia artificial 

que incidiu sobre as hidrelétricas de Coronel Soares e Limoeiro, tendo sido 

contida pelo reservatório da hidrelétrica de Marimbondo, no rio Grande.

6. Material consultado

Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

MOCOCA ANTIGA - Internet - https://www.facebook.com/MococaAntiga/

videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/ - Acesso em 

15/02/2020.

CORONEL SOARES
JALES

SP

https://www.facebook.com/MococaAntiga/videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/
https://www.facebook.com/MococaAntiga/videos/usina-coronel-soares-mococa-sp/1670616453039023/
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Corumbataí, operada a tipo fio d’água, está localizada 

entre o rio Corumbataí e o ribeirão Claro, a 6 km do município de Rio 

Claro, Estado de São Paulo (Figura 2.181). A usina foi inaugurada em 15 

de novembro de 1895 e foi a terceira hidrelétrica a entrar em operação no 

Estado de São Paulo, tendo sido precedida, em 1893, pela usina hidrelétrica 

Monjolinho e pela usina hidrelétrica Piracicaba. 

O aproveitamento era constituído por duas barragens de concreto, cujos 

reservatórios eram interligados por túnel. A barragem do Ribeirão Claro não fazia 

parte do arranjo original, tendo sido construída, provavelmente, por volta de 1925. 

A barragem é em concreto gravidade com 55 m de extensão e complementada 

com maciço de terra. A casa de força abrigava duas unidades geradoras com 

capacidade instalada de 420 kW e 1.280 kW com 20 m de queda bruta.

No dia seguinte à sua inauguração, a usina sofreu grave acidente por 

problemas técnicos (não especificados) que a paralisaram, ocasionando a 

falência da Companhia Mecânica Industrial Rio-Clarense. 

Foi reinaugurada em junho de 1900, pela Central Elétrica Rio Claro, contando 

com grupo gerador composto por turbina Voith, 600 hp, tipo Francis, 

eixo horizontal e gerador Siemens de 525 kW. Suas linhas alcançavam os 

municípios de Araras, Limeira e Rio Claro (Figura 2.182).

Corumbataí e Ribeirão Claro
Finalizada em novembro de 1895
16 de novembro de 1895 e 1970
Técnica escassa

CORUMBATAÍ SP

Figura 2.181 – A usina hidrelétrica Corumbataí utilizava as águas do rio homônimo 
e do ribeirão Claro (http://www.fem.unicamp.br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_
corumbat.pdf)

http://www.fem.unicamp.br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_corumbat.pdf
http://www.fem.unicamp.br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_corumbat.pdf
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Figura 2.182 – Interior da casa de força em 1905, após reinauguração 
(Eletrobrás, 2000)

Entre 1914 e 1916, a produção de energia elétrica foi prejudicada pela 

ocorrência de intensa seca, tornando necessário o aumento das áreas de 

alagamento da represa. Em 1925, a usina foi reformada para atender o 

aumento da demanda proveniente da eletrificação da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro. A represa foi dotada de 10 comportas, passando a 

contar com mais um grupo gerador. 

Em 1966, a Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro foi comprada 

pela Companhia Hidrelétrica de Rio Pardo (Cherp). A usina foi desativada 

em 1970, com a destruição da barragem e o rompimento do aterro. Foi 

restaurada entre 1978 e 1979 e tombada em abril de 1982. Presentemente, 

pertence à Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo.

2. Descrição do acidente

O histórico da usina registra dois acidentes, tendo o primeiro ocorrido no 

dia seguinte à inauguração, mas sem causas explicitadas. 

Já em 1970, ao longo do mês de janeiro, diversas inundações ocorreram 

pelo Estado de São Paulo em função das intensas chuvas registradas. 

Na noite de 15 de janeiro, a usina do Corumbataí teve suas barragens 

rompidas pela conjugação de alguns fatores: a elevação do rio acima de 

sua cota habitual, os detritos acumulados nos pilares do vertedouro (cujas 

comportas se encontravam totalmente abertas) e a queda da ponte existente 

sobre o reservatório. Essa ponte foi atingida pelo tabuleiro de outra ponte, 

localizada mais a montante. As pranchas de madeira do tabuleiro de ambas 

as pontes foram retidas nas comportas da barragem, obstruindo ainda mais 

o vertedouro, e o nível d’água alcançou a crista da porção da barragem feita 

de terra, galgando-a e iniciando um processo de erosão que carreou toda a 

ombreira direita até o leito primitivo do rio. Já as comportas da barragem do 

Ribeirão Claro foram arrancadas pouco depois do rompimento da barragem 

do Corumbataí. A água elevou-se 2 m acima do piso da casa de máquinas e 

permaneceu nesse nível até a manhã do dia seguinte (Secco, R.M.).

3. Consequências do acidente

O primeiro acidente motivou a paralisação da usina por cinco anos. Já o 

segundo acidente, em 1970, foi seguido pela paralisação da geração por 

quase quatro décadas.

CORUMBATAÍ SP
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4. Medidas de recuperação

A barragem de terra foi reconstituída utilizando técnicas modernas no que 

se refere à granulometria dos materiais, compactação, construção de filtros 

e drenos, respeitando-se a forma primitiva e elevando-se a crista 1 m acima 

do topo dos pilares. Reconstruiu-se a parte destruída do muro de transição 

entre vertedouro e barragem, bem como do muro de proteção da encosta 

do reservatório até a ponte de montante.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 1970 já foram expostas acima e resultam de uma 

conjugação de diversos fatores adversos. 

6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 

deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. 198 páginas.

Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

FEM UNICAMP - Fotos de usinas e ou suas represas nos rios Atibaia e 

Corumbataí, da bacia do Piracicaba – Internet - http://www.fem.unicamp.

br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_corumbat.pdf - Acessado em 16/04/2019.

PRADO JR., F.A.A. & Amaral, C.A. – Pequenas centrais hidrelétricas no Estado 

de São Paulo – Governo de São Paulo, 2000.

SECCO, G.R. - Usina do Corumbataí – Memória da Indústria de Energia em 

São Paulo. Fundação Energia e Saneamento. SP. Sem data. 13 páginas.

CORUMBATAÍ SP

http://www.fem.unicamp.br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_corumbat.pdf%20-%20Acessado%20em%2016/04/2019
http://www.fem.unicamp.br/~seva/pdf_5b1_usiSP_atibaia_corumbat.pdf%20-%20Acessado%20em%2016/04/2019
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Dr. Vitor Andrade Brito, também denominada usina 

hidrelétrica Coxim, operada a fio d’água, está situada no córrego do Veado, 

no município de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul. Dista 22 km da sede 

municipal e ocupa uma área de 5 ha (Figura 2.183). Foi construída pela 

Prefeitura Municipal de Coxim e entrou em operação em 1964.

O arranjo da usina compreende a barragem de concreto gravidade, situada 

a 1 km a montante da casa de força, o canal de adução, com 2 m de largura 

e a tubulação forçada com 1 m de diâmetro. A casa de força é localizada na 

margem esquerda e abriga a unidade geradora de 400 kW.

A usina foi incorporada à Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. (CEMAT) e, 

em 1979, em decorrência da divisão do Estado do Mato Grosso, passou ao 

controle da Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul). Esteve 

paralisada entre janeiro e junho de 1982 em decorrência do rompimento da 

barragem. Foi novamente desativada em 1992.

A partir de 1996 foram realizadas obras de recuperação da usina, incluindo 

a reforma da casa de máquinas, a recuperação do canal de adução e a 

manutenção dos equipamentos eletromecânicos. Foi implementado, 

também, projeto de semi-automação da usina, desenvolvido por técnicos 

da própria Enersul. Novamente colocada em operação em setembro de 

1997, integra o sistema gerador da empresa.

Não identificado
Finalizada em 1964
1982
Técnica escassa

COXIM
DR. VITOR ANDRADE BRITO

MS
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Figura 2.183 - PCH Coxim – 
Córrego do Salto (Google Earth, 
de 18/07/2018)

Figura 2.184 – Vista da barragem e 
do descarregador de fundo (Acervo 
Enersul, in Eletrobras, 2000)

COXIM
DR. VITOR ANDRADE BRITO

MS
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2. Descrição do acidente

Não foi encontrada qualquer informação detalhada sobre o acidente. Em 

janeiro de 1982 ocorreu o rompimento da barragem de concreto.

3. Consequências do acidente

Paralisações na geração de energia elétrica.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi recuperada pela Enersul em meados de 1982.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações sobre as causas do acidente.

6. Material consultado

Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

COXIM
DR. VITOR ANDRADE BRITO

MS
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1. Descrição da barragem

Desde o início do século XVIII, a região de Crixás, Estado de Goiás, passou por 

vários ciclos de extração de ouro entre atividades de garimpeiros e empresas 

mineradoras. Em 1989, a Mineração Serra Grande S.A. iniciou suas operações 

na Grande Mina de Ouro de Crixás. A empresa é uma joint-venture entre dois 

poderosos grupos de mineração, a sul africana AngloGold Ashanti e o grupo 

canadense Kinross Gold Group, sendo administrada pelo primeiro.

A estrutura da mineradora, conhecida como barragem MSG, com altura de 

80 m, é situada nas proximidades do rio Vermelho, a montante da cidade de 

Crixás, da qual dista pouco mais de 1 km (Figura 2.185). 

Não foram encontradas na literatura técnica informações a respeito do 

projeto e construção da barragem. Sabe-se que foi construída pelo método 

de alteamento para montante, responsável por acidentes de grandes 

proporções ocorridos recentemente em barragens de rejeitos em Minas 

Gerais (Estado de Goiás – Poder Judiciário, 2020) (Figura 2.186).

Consta que a barragem é monitorada através de 32 piezômetros e submetida 

a auditorias periódicas.

2. Descrição do acidente

Em 1994, em data não identificada, ocorreu um acidente com a barragem de 

rejeitos químicos da mineradora, com despejo no rio Vermelho de milhões 

de litros de água contaminada. O rio já se encontrava em processo de 

contaminação anterior devido aos vários garimpos menores que estavam 

em funcionamento antes da instalação da mineradora. Estes garimpos 

exerciam suas atividades no leito do rio com a utilização do mercúrio para 

a separação do ouro.

3. Consequências do acidente

Com confirmação em várias análises, ficou comprovado que os 

lançamentos dos rejeitos químicos pelo acidente na barragem, contendo 

arsênio e cianeto, ultrapassaram os níveis admissíveis, configurando grave 

poluição hídrica. Moradores de Crixás entrevistados pela equipe do CETEM 

relacionaram doenças à ocorrência de cianeto proveniente do processo de 

beneficiamento do minério. A substância altamente tóxica estaria misturada 

aos rejeitos produzidos pela Mineração Serra Grande. A ocorrência de 

acidentes na barragem de rejeitos e a consequente contaminação do rio 

Vermelho são de domínio público.

Pequeno curso de água local não identificado
1989
1994
Técnica escassa

CRIXÁS
BARRAGEM MSG

GO
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Figura 2.185 – Localização da barragem da Mineradora Serra Grande em relação 
à cidade de Crixás (Google Earth, 29/06/2018)

Figura 2.186 – Barragem da Mineração Serra Grande em Crixás  
(Internet - http://www.imprensadocerrado.com.br/materia/656/crixas-tera-que-
eliminar-barragem-de-rejeito-de-mineracao - Acesso em 21/03/2020)

CRIXÁS
BARRAGEM MSG

GO

http://www.imprensadocerrado.com.br/materia/656/crixas-tera-que-eliminar-barragem-de-rejeito-de-mineracao
http://www.imprensadocerrado.com.br/materia/656/crixas-tera-que-eliminar-barragem-de-rejeito-de-mineracao
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4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito dos trabalhos de recuperação 

levados a termo na barragem após o acidente de 1994. 

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 1994 não são conhecidas.

6. Determinações

Em 2004, o Ministério Público (MP) deu início a uma ação civil pública contra 

a Mineração Serra Grande S.A., sendo que a mesma já havia sido multada 

anteriormente, na década de 1990, pelo MP, em razão do acidente em sua 

barragem de rejeitos químicos (Andrade & Leone, 2006).

Recentemente, a CATEP, órgão pericial do Ministério Público do Estado de 

Goiás, ao analisar o Plano de Segurança da Barragem, o Plano de Ação 

Emergencial e a vistoria realizada pela ANM, em 4 de fevereiro de 2019, 

constatou que inúmeras não conformidades relatadas por empresas de 

auditoria (contratadas pela Mineração Serra Grande S.A.) não haviam sido 

sanadas. A CATEP contestou, ainda, a atuação da ANM ao afirmar que, na 

prática, não há uma fiscalização efetivada em campo por órgãos estatais 

competentes, uma vez que estes realizam apenas um controle formal do 

que lhes é enviado (Estado de Goiás – Poder Judiciário, 2020). 

Em fevereiro de 2020, a Justiça do Estado de Goiás determinou que a Mineração 

Serra Grande desativasse a barragem de rejeitos, impreterivelmente, até 

15 de setembro de 2021, promovendo seu descomissionamento total. A 

decisão decorreu de ação proposta pelo Ministério Público, que listou 19 

irregularidades constatadas na barragem. Dentre elas, o método com que foi 

construída (considerado “obsoleto”) e a proximidade de pouco mais de 1 km 

da cidade (Estado de Goiás – Poder Judiciário, 2020). Neste ponto, a Justiça 

do Estado de Goiás mencionou a aplicação dos princípios da prevenção e da 

precaução e o risco de irreversibilidade dos danos caso uma tragédia venha a 

ocorrer (situações estas que justificam a tutela provisória de urgência).

CRIXÁS
BARRAGEM MSG

GO
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7. Material consultado

ANDRADE, R.R. & LEONE JR., D. - Ação civil pública em desfavor da empresa Serra Grande Mineração Ltda. In: ANDRADE, R.R. de (Cord); OLIVEIRA, L. P. P. de 

& FRANCO, A. P. - Coletânea do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Urbanismo. ESMP/GO, Goiânia, 2006, 252 p. 

Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/coletanea_cao_ambiente_2006.pdf. Acesso em: 03 jan. de 2018.

CETEM – Centro de Tecnologia Mineral – MCTI – Apesar de ter uma das minas de ouro mais produtivas do Brasil, Crixás (GO) continua com baixo IDH. 20/07/2012. 

2 páginas – internet: www.http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=25

ESTADO DE GOIÁS – Poder Judiciário – Comarca de Crichás – Decisão a respeito de Ação Civil Pública. Fevereiro/2020. 41 páginas.

G1. GLOBO - Juiz manda desativar barragem por risco similar ao de Mariana e impõe multa de até R$ 500 mil por dia em caso de descumprimento – internet - 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/12/justica-da-prazo-para-mineradora-desativar-barragem-em-goias-por-riscos-de-tragedias-similares-as-de-

mariana-e-brumadinho.ghtml. Acesso em 21/03/2020.

RIBEIRO, F.A. – Mapeando os sentidos: a história do rio Vermelho contada pelos ribeirinhos de Crixás – GO. Dissertação de Mestrado. Centro Universitário de 

Anápolis. 2018. 77 páginas.

CRIXÁS
BARRAGEM MSG

GO

http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=25
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/12/justica-da-prazo-para-mineradora-desativar-barragem-em-goias-por-riscos-de-tragedias-similares-as-de-mariana-e-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/12/justica-da-prazo-para-mineradora-desativar-barragem-em-goias-por-riscos-de-tragedias-similares-as-de-mariana-e-brumadinho.ghtml
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Nota – O caso da barragem de Curuá-Una merece um capítulo à parte. 

Colocada em operação em meados da década de 1970, representa o primeiro 

empreendimento hidrelétrico construído na região Amazônica, em rochas 

sedimentares brandas. As dificuldades encontradas varrem um amplo leque 

de assuntos: necessidade de rebaixamento do lençol freático na área das 

estruturas de concreto em até seis estágios, implantação dessas mesmas 

estruturas sobre arenitos extremamente friáveis e sobre seus solos residuais, 

elevada permeabilidade na fundação exigindo extensos tapetes a montante 

de todas as estruturas, combate à erodibilidade dos materiais de fundação 

através do sistema de drenagem e a jusante do vertedouro, solos muito 

úmidos nas áreas de empréstimo, ausência de material rochoso a curta 

distância do empreendimento. Não há registro de acidentes em Curuá-Una, 

mas sim a ocorrência de contratempos, que podem ser considerados como 

incidentes, o que qualifica o empreendimento para constar neste livro.

1. Descrição da barragem

O aproveitamento hidrelétrico de Curuá-Una, também denominado UHE 

Sylvio Braga (30,9 MW), está localizado no Estado do Pará, a 70 km ao 

sul da cidade de Santarém, ao longo do rio Curuá-Una, afluente do rio 

Amazonas pela margem direita, na localidade de Cachoeira do Palhão. O 

empreendimento foi construído pela Centrais Elétricas do Pará (CELPA). 

Atualmente (2020), é concessão da Eletrobras-Eletronorte. Os trabalhos 

construtivos tiveram início em 1967, tendo sido o rio desviado em 1973. A 

usina entrou em operação em 1976. 

O arranjo geral da usina contempla uma barragem de terra no centro do vale, 

enquanto as estruturas de concreto estão posicionadas nas duas margens. 

Na ombreira direita situa-se o vertedouro dotado de três comportas, 

dimensionado para uma vazão de 2.000 m3/s, enquanto na ombreira 

esquerda sobressai o canal de adução com 340 m de extensão que conduz 

a água para uma câmara de carga e, em seguida, para a casa de força, que 

aloja quatro unidades de 10 MW cada. A Figura 2.187 ilustra o arranjo geral da 

usina. Enquanto a barragem se situa cerca de 800 m a montante da Cachoeira 

do Palhão, a casa de força está localizada a jusante desta cachoeira.

Curuá-Una
De 1967 a 1973
Incidentes em várias épocas
Técnica

CURUÁ-UNA ou UHE SYLVIO BRAGA PA
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O terreno de fundação do conjunto de estruturas da barragem de terra/

vertedouro e do canal adutor/casa de força é caracterizado, do ponto de 

vista geotécnico, por sequência de areias finas, em parte uniformes e em 

parte bem graduadas, com participação das frações areia e silte. Areias 

grossas com pedregulho, formando estratos com 1 a 3 m de espessura, foram 

encontradas em algumas sondagens. Os horizontes de silte areno-argiloso, 

com espessura de até 9 m e de consistência rija plástica, apresentaram 

características de material pré-adensado (Figura 2.188).

Em função da abundância de materiais terrosos nas vizinhanças da barragem 

e dos materiais provenientes das escavações obrigatórias das estruturas de 

concreto, optou-se por uma seção de barragem de terra compactada zonada, 

com um núcleo central de argila silto-arenosa, com um tapete impermeável 

a montante e areias pouco argilosas a jusante do filtro vertical. O tapete, 

compactado com o mesmo material do núcleo da barragem, se estende 

por 240 m para montante e tem espessura variável entre 4 m próximo ao pé 

de montante da barragem e 1,50 m na sua extremidade de montante (com o 

objetivo de prolongar o caminho de percolação pela fundação) (Figura 2.188). 

Este tapete de argila silto arenosa se inicia na entrada do canal de adução à 

tomada d’água, cobre a área a montante da barragem e avança sobre o canal 

de adução ao vertedouro, na margem direita, prosseguindo até o maciço de 

terra da mesma ombreira.

As camadas de arenito ferruginoso, com espessura variando entre poucos 

centímetros e mais de 10 m, apresentaram-se, frequentemente, com 

cimentação fraca, mas isentas de cavernas ou fendas. Resultados de 

ensaios SPT nos sedimentos não consolidados situavam-se entre 10 e 

50 golpes/30 cm. A permeabilidade desses solos era da ordem de 10-3 a 

10-5 cm/s. Na área da barragem constatou-se a ocorrência de artesianismo, 

Figura 2.187 – Arranjo geral da usina (Pierre & outros, 1982)
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Figura 2.189 - Área de escavação da casa de força (Fonte: Lepecki & outros, 1970)Figura 2.188 – Seção da barragem de terra (CBGB, 1982)

proveniente de lençóis confinados entre camadas de silte argilo-arenoso e 

de arenito ferruginoso. Provindo de profundidades de 30, 35 e 45 m, foram 

medidas vazões de 0,5 l/min até 180 l/min. 

Para agregado graúdo, utilizou-se um arenito obtido de uma pedreira situada 

a cerca de 2 km de distância. A rocha obtida nesta localidade foi suficiente para 

suprir as necessidades da obra, tendo-se empregado 100.000 m3 de agregado 

para concreto e para enrocamento de rip-rap. Foi preciso, entretanto, proceder-

se a uma seleção manual dos blocos de arenito ferruginoso, separando-se 

a variedade de cor preta, cinza escuro, ou de coloração acastanhada, que 

somente poderia ser usada para rip-rap ou ensecadeira. O consumo de 

cimento e a produção de pó de pedra foram elevados.

Nas escavações para as estruturas de concreto da casa de força e do 

vertedouro houve necessidade de rebaixamento do lençol freático por meio 

de ponteiras a uma profundidade de até 20 m (Figura 2.189). Na profunda 

cava para a casa de força foram necessários seis estágios de rebaixamento, 

totalizando a utilização de 1 mil ponteiras espaçadas de 0,9 a 2,7 m.

Durante a construção, os taludes escavados eram facilmente erodidos pelas 

águas superficiais na época de chuvas. Esses taludes de escavação eram 

também sujeitos a erosões regressivas pelas águas subterrâneas dos lençóis 

confinados entre lajes de arenito. O carreamento de partículas de areia fina 

ocasionava a formação de cavidades profundas por entubamento (piping). 

O tratamento consistia em interceptar o fluxo empregando várias camadas 

de materiais drenantes como filtros invertidos.
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A maior parte das estruturas de concreto foi assentada em solos de arenito. 

Estes apresentavam elevada resistência à penetração das ferramentas de 

sondagem, indicando valores de SPT superiores a 50 golpes/30 cm, em 

correspondência a camadas de areias muito compactas, intercaladas por 

argilas de consistência dura. A fragilidade do material de fundação fez com que 

as estruturas fossem dotadas de concreto de diversos dispositivos de proteção 

para evitar danos. Parte destes dispositivos envolvia aspectos hidráulicos 

de projeto, em particular devido à facilidade com que os solos de arenito 

poderiam ser lixiviados e carreados mesmo que sob reduzidos gradientes 

hidráulicos e por velocidades de arraste ainda que relativamente baixas. 

Para reduzir os gradientes hidráulicos sob as estruturas de concreto, de modo 

a diminuir a possibilidade de ocorrerem problemas de carreamento de areias 

inconsolidadas situadas do lado jusante das estruturas, o projeto previu 

a construção de tapete impermeável, de material argiloso compactado, a 

montante das próprias estruturas (Figura 2.190). Assim, o tapete implantado 

a montante da tomada d’água se estendeu ao longo de um trecho do canal de 

adução, sobre escavado em 2,50 m e, posteriormente, preenchido com argila 

compactada. O tapete da tomada d’água foi ligado ao tapete da barragem de 

terra que, por sua vez, foi ligado ao tapete do vertedouro.

Toda a extensão da fundação da casa de força foi recoberta com uma 

camada de areia de 0,30 m de espessura, sobre a qual foi executada uma 

camada de concreto magro. As vazões de infiltração sob as estruturas de 

concreto foram coletadas através de drenos e poços de alívio instalados 

nas galerias de drenagem para reduzir as subpressões. A redução de 

subpressões a jusante da casa de força foi buscada através de um sistema 

de drenos colunares, preenchidos com material granular, com extremidade 

na fundação da estrutura e saída nas galerias de montante e de jusante da 

própria casa de força. Nas galerias, os drenos deságuam em tubulações 

metálicas estanques, que despejam as águas a jusante da casa de força em 

cota situada acima da galeria graças à pressão das águas de infiltração, não 

existindo sistema de bombeamento para despejo dessas águas.
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Figura 2.190 – Seção pela tomada d’água/casa de força (CBGB, 1982)
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2. Descrição dos incidentes

• Tomada d’água/casa de força

Já na fase operacional, em 1987, no piso do poço de esgotamento situado 

na casa de força, para onde convergem as águas de infiltração e as águas 

servidas, foram detectados intensos vazamentos no piso, com jatos de 

água, provenientes das ponteiras utilizadas no sistema de rebaixamento do 

lençol freático quando da construção e incorporadas ao concreto da casa 

de força. Constatou-se, então, a presença de areia fina no interior do poço, 

ao que tudo indicava, proveniente da fundação da estrutura e carreada 

pelos elevados gradientes hidráulicos das águas de infiltração. 

Na mesma oportunidade, foram realizados serviços de recuperação nos drenos 

da galeria de jusante da casa de força, através de tamponamento dos pontos de 

vazamento com produto epóxico. Neste local, constatou-se a presença de areia 

grossa, carreada pelo fluxo proveniente de um dreno de fundação ou do próprio 

concreto. Para evitar carreamento de material, foi colocado saco de brita no 

local do vazamento, observando-se elevadas velocidades de água pelo orifício 

que, em seguida, apresentou uma ampliação de sua seção. Posteriormente, 

ocorreu piping neste dreno, com grande carreamento de material e alagamento 

de toda a galeria de jusante, até vários metros acima do teto desta galeria. O 

vazamento só foi controlado por trabalhos subaquáticos de obstrução do furo e 

posterior execução de bloco de concreto no piso da galeria.

Ainda em 1987, uma inspeção na galeria de montante indicou que deveriam 

ser feitos serviços de controle de infiltrações pelo concreto e pelas juntas. A 

situação de risco de carreamento de material para o interior da galeria era 

considerada grave, pois vazios podiam se formar sob a estrutura, podendo 

conduzir a recalques da estrutura (dependendo das dimensões que esses 

vazios pudessem atingir). 

Felizmente, na inspeção realizada nas galerias em 1997, não se constataram 

vestígios de material sólido carreado pela água que se infiltrava sob pressão 

pelo concreto, nem de recalques entre os blocos das várias unidades, 

indicando a inexistência de problemas imediatos.

A ligação da casa de força com o terreno natural é feita através de um 

maciço de terra compactado dotado de sistema de drenagem interna para 

coleta das águas de infiltração. Constatou-se, neste maciço de terra, um 

escorregamento de médio porte, situado no pé do talude junto ao bloco A 

da casa de força, observando-se surgência de águas de infiltração. Atribuiu-

se a ruptura do talude observada a uma falha no sistema de drenagem que 

não teria capacidade de interceptar as águas de infiltração.
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• Vertedouro

Quanto ao vertedouro, uma inspeção subaquática na bacia de dissipação, 

realizada em 1985, havia detectado a existência de problemas de fuga de 

material filtrante do interior dos drenos. O problema resultava do efeito 

dinâmico devido à pulsação das pressões. O esvaziamento dos drenos 

favoreceu o incremento das pressões sob a laje, que acarretou, por sua 

vez, o aumento no processo de sucção do material arenoso da fundação. 

Os trabalhos de recuperação da bacia de dissipação ocorreram em 1987, 

quando se procedeu o deplecionamento do reservatório, seguido pelo 

esvaziamento da própria bacia de dissipação. Após limpeza, inspeção e 

mapeamento dos danos, fez-se a recuperação do concreto e dos drenos 

e foram instalados novos piezômetros em área adjacente à bacia de 

dissipação. Em nova inspeção em 1997, a galeria do vertedouro não pode 

ser inspecionada por apresentar-se alagada, apesar da inexistência de 

sistema de drenagem de fundação nesta estrutura.

• Barragem de terra

Em 1978, um ano e meio após o reservatório alcançar o nível d’água máximo 

normal, fez-se uma análise do comportamento da barragem de terra. 

Foram detectadas pressões neutras elevadas no pé de jusante da barragem sem 

que tivesse havido, no entanto, ocorrência de surgências ou carreamento de 

material, tendo sido solicitada a instalação de piezômetros adicionais. Concluiu-

se que o sistema de drenagem interno da barragem não tinha capacidade 

suficiente. Foi então proposta a execução de um dreno subsuperficial na 

ombreira esquerda para rebaixamento da linha freática, além de uma vala 

de drenagem no pé do filtro horizontal e a execução de um tapete drenante, 

a jusante da barragem, para incrementar o peso do material, melhorando as 

condições de segurança. Estes serviços foram executados em 1979.

Em inspeções posteriores, na década de 1980, foi observado que os 

piezômetros na fundação da barragem, no maciço e na berma de pé 

apresentavam pressões elevadas, o mesmo tendo sido detectado em 

inspeção realizada em setembro de 1997. Nessa ocasião, constatou-se que, 

durante parte do ciclo anual, diversos piezômetros exibiam nível d’água 

superior à cota da boca, principalmente entre os meses de janeiro e maio, 

indicando que uma subpressão de pelo menos 2 m d’água acima da cota da 

berma atuava na fundação da barragem, no seu pé de jusante. Constatou-

se, porém, que esta condição estava sujeita à oscilação do nível d’água do 

reservatório, desaparecendo durante a época da estiagem.

3. Consequências dos incidentes

Ao longo de sua vida útil, superior a 50 anos de duração até o presente, o 

conjunto das estruturas que integram a barragem de Curuá-Una apresentou 

uma série de problemas, aqui identificados como incidentes, em sua 

maioria relacionados à natureza do subsolo sobre o qual a usina foi erguida. 

A consequência desses eventos foi, invariavelmente, a de requerer a adoção 

de medidas corretivas e/ou recuperadoras, que sempre permaneceram 

restritas ao âmbito do próprio aproveitamento, sem qualquer reflexo fora 

dos limites da usina.
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4. Medidas de recuperação

As medidas de recuperação adotadas em cada caso se encontram 

brevemente descritas no item 2.

5. Causas dos incidentes 

As causas dos diversos incidentes ocorridos na longa etapa de operação 

da usina devem ser buscadas, em sua grande maioria, na qualidade das 

fundações sobre as quais o empreendimento foi construído. A necessidade 

de se implantar a usina para prover energia à Santarém fez com que os 

aspectos técnicos fossem subordinados às questões estratégicas regionais. 

Dificilmente se optaria pela seleção do sítio para erguer uma usina 

hidrelétrica, prevendo os custos que as condições geológicas e ambientais 

iriam impor. Entretanto, não havia outro local próximo à Santarém com 

melhores condições geotécnicas para implantação de uma hidrelétrica. 

Assim, Curuá-Una se tornou pioneira no enfrentamento de uma série de 

problemas impostos pelas características geológico-geotécnicas típicas 

daquele sítio. Em função disso, passou a ser referência para as futuras obras, 

que somente seriam construídas em meio similar muito tempo depois.
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1. Descrição da barragem

O Canal de Transposição do Projeto São Francisco, nas proximidades do 

sítio Malhadinha, na zona rural de Custódia, Estado de Pernambuco, foi 

inaugurado pouco antes do acidente. 

Canal de Transposição do Projeto São Francisco
2017
09 de junho de 2017
Jornalística

CUSTÓDIA PE

2. Descrição do acidente

O início do rompimento se deu de sexta-feira, dia 9 de junho de 2017, para o 

sábado, dia 10, tendo evoluído rapidamente de uma pequena brecha inicial 

para a ruptura dos diques de ambos os lados. Observa-se na Figura 2.191 

que a delgada capa de concreto (5 cm) não contém qualquer armação, o 

que significa que não possui função estrutural, mas somente função de 

proteção da manta impermeável preta.

Figura 2.191 - Rompimento da seção do 
canal (Internet - http://midiabahia.com.br/
videos/2017/06/11/)

http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/
http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/
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3. Consequências do acidente

Embora muita água tenha jorrado em direção a um açude próximo, não 

houve notícias de danos maiores, além daqueles causados ao próprio canal.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação dos diques 

laterais.

5. Causas do acidente

Logo após o acidente, surgiu a versão de que houve tentativa de furto de água 

através de tubos inseridos na seção do canal, o que teria causado sua ruptura. 

A versão foi logo contraposta com depoimentos de que o canal já estaria 

apresentando problemas de Engenharia, não muito bem identificados.

O sigilo que cercou o acidente dificulta a identificação de suas causas 

reais. Se de um lado preserva os responsáveis pelo projeto, construção 

e gerenciamento dos olhares da opinião pública, de outro presta um 

desserviço à sociedade nos aspectos técnico e financeiro.

6. Material consultado

MIDIA BAHIA – Canal de transposição do rio São Francisco se rompe entre 

Sertânia e Custódia no Pernambuco. 2017. Texto extraído da internet - 

http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/canal-da-transposicao-do-

rio-sao-francisco-se-rompe-entre-sertania-e-custodia-no-pernambuco/ - 

acesso em 21/11/2018.

CUSTÓDIA PE

http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/canal-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-se-rompe-entre-sertania-e-custodia-no-pernambuco/
http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/canal-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-se-rompe-entre-sertania-e-custodia-no-pernambuco/
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1. Descrição da barragem

A barragem Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas, delimita o pequeno 

reservatório existente entre as UHEs Moxotó (a montante) e Paulo Afonso 

I, II e III (a jusante) (Figura 2.192), em seu lado leste, sendo também 

denominada de “Barragem Leste”. Trata-se de uma estrutura de concreto 

gravidade, vertente em toda sua extensão de cerca de 3.000 m. A altura da 

estrutura varia de poucos metros a até 20 m, no máximo.

A Barragem possui quatro estruturas de vertimento por soleira controlada, 

assinaladas na Figura 2.192, a saber: Principal, Quebra, Taquari e Capuxu, 

com capacidade global de 14.594 m3/s, no nível operacional de 230,83 m, 

isto é, 1 m acima da soleira vertente (229,83 m). O restante da barragem, de 

soleira livre, tem capacidade de 16.400 m3/s, totalizando, com os vertedouros 

controlados, a capacidade de 30.994 m3/s.

As três primeiras etapas de motorização do complexo de Paulo Afonso foram 

sendo implantadas entre 1955 e 1977. A Figura 2.193 traz a imagem das três 

primeiras usinas implantadas no período acima referido. A quarta usina foi 

implantada nos anos 70, 2 km a jusante, sendo abastecida por canal desde 

o reservatório de Moxotó.

A Figura 2.194 documenta um trecho típico de barramento com soleira livre 

vertente.

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL

São Francisco
1948 a 1954
Sem data definida
Técnica

Figura 2.192 – Barragem Delmiro Gouveia no Complexo 
de Paulo Afonso (assinalada). Na extremidade direita, as 
três primeiras etapas de motorização de Paulo Afonso 
(assinaladas). Também estão assinaladas as quatro 
estruturas dotadas de comportas. Na extremidade esquerda 
da imagem, a casa de força e parte da barragem de Moxotó 
(Google Earth, de 16/09/2013)
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Figura 2.193 – As três primeiras etapas de motorização do Complexo de 
Paulo Afonso e parte da barragem Leste de Delmiro Gouveia (Souza, 2018)

Figura 2.194 – Perfil original 
da barragem (Souza, 2018)

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL
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2. Descrição do acidente

Para tentar contornar o problema de restrição de vazão durante as estiagens, 

buscaram-se meios de acumulação complementar de água no reservatório, 

alteando o nível com a implantação de flash boards de concreto em todos os vãos 

do vertedouro. O alteamento foi de aproximadamente 1,50 m (Figura 2.195).

O “benefício” alcançado em termos de vazão cobrou seu preço. O alteamento 

do nível d’água em 1,50 m aumentou o empuxo hidrostático sobre a 

barragem, modificando as condições de segurança das estruturas quanto à 

estabilidade. O fluxo d’água passou de laminar para turbulento, eliminando-

se o peso da lâmina d’água sobre o perfil vertente (Figura 2.196). Eliminou-se, 

também, o empuxo do nível d’água a jusante e a capacidade de vertimento 

total foi seriamente prejudicada, passando de 30.994 m3/s para 16.400 m3/s, 

isto é, para pouco mais da metade da capacidade original.

Figura 2.195 – A implantação de flash boards modificou profundamente o 
comportamento da soleira vertente (Souza, 2018)

Figura 2.196 – Com os flash boards, o fluxo se tornou turbulento (Souza, 2018)

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL
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3. Consequências do acidente

As consequências da modificação inserida pelo alteamento com flash 

boards não se fizeram esperar. As novas condições de fluxo turbulento 

afetaram pesadamente as condições do pé de jusante da barragem vertente, 

causando forte erosão da rocha e descalçando a estrutura (Figura 2.197).

4. Medidas de recuperação

Como medida emergencial, foi construído um muro a jusante da estrutura 

vertente, em pedra argamassada, de modo a garantir um nível d’água 

mínimo que serviria como colchão de amortecimento para conter o avanço 

do processo erosivo.

A solução definitiva, adotada em toda a extensão do pé de jusante da 

estrutura vertente, consistiu em dotar a estrutura de um reforço estrutural, 

capaz de assegurar sua estabilidade, através de tirantes verticais 

implantados a partir da soleira vertente (Figura 2.198).

Os tirantes verticais distam 1 m do paramento de montante, penetrando 

12,5 m na fundação em rocha, com 6 m de ancoragem. Foram instalados 

132 tirantes tipo Freyssinet de 110 tf e 300 tirantes de 132 ton nos 207 blocos 

vertentes da barragem.

A jusante houve recomposição do substrato rochoso com concreto e 

a implantação de uma laje de concreto com 24 m de extensão (Figura 
2.199), ancorada na rocha de fundação. Em alguns lugares, a recomposição 

preencheu cavidades com 9 m de profundidade em rocha.

A Figura 2.200 documenta a gravidade dos danos infligidos à base da 

barragem pelo processo erosivo instalado.

Figura 2.197 – O fluxo turbulento 
causou erosão intensa no pé da 
estrutura (Souza, 2018)

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL
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Figura 2.198 – O atirantamento foi a solução adotada de forma 
generalizada para recuperação das estruturas (Souza, 2018)

Figura 2.199 – Preenchimento da fossa de erosão e laje de recomposição  
(Souza, 2018)

Figura 2.200 – Final da concretagem na primeira fase de recuperação da 
base de apoio da estrutura (Souza 2018)

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente não são explicitadas no documento de apoio 

ao presente relato, mas decorrem, evidentemente, de uma avaliação 

equivocada das possíveis consequências hidráulicas da implantação dos 

flash boards sobre a rocha a jusante das estruturas (com o propósito de 

acumular um volume adicional de água para fins de geração energética).

6. Material consultado

SOUZA, J.A. – Recuperação da segurança hidráulica de extravasores 

de soleira livre. In: VI Simpósio sobre Segurança de Barragens e Riscos 

Associados. Maceió, AL. CBDB. Novembro/2018. Apresentação em 48 slides.

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL
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1. Descrição da barragem

Entre 1958 e 1967, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

(DNOS) construiu um canal de derivação, retificado e paralelo ao canal 

natural do rio Cubatão Norte, no Estado de Santa Catarina, com o intuito 

de diminuir as inundações que ocorriam com frequência no baixo curso do 

rio. O conjunto das obras de derivação compreendia um canal de 1,8 km de 

extensão e largura média do fundo de 40 m, uma barragem de derivação em 

concreto e dois diques laterais para evitar o transbordamento a montante 

da barragem, ao longo do canal (Figura 2.201).

Dividiu-se, assim, a vazão máxima afluente de 400 m3/s, escoando 100 m3/s 

pelo leito natural e 300 m3/s pelo canal. A obra trouxe o benefício de um melhor 

aproveitamento da planície de inundação às margens do curso d’água natural.

DERIVAÇÃO DO RIO CUBATÃO NORTE SC

Cubatão Norte
Sem informações
9 de fevereiro de 1995
Técnica (escassa)

Figura 2.201 – Localização do canal 
de derivação e do curso natural do 
rio Cubatão. O sítio da barragem de 
derivação está assinalado no começo 
do canal (Haak & Oliveira, 2018)
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2. Descrição do acidente

Um primeiro acidente, de menores proporções, ocorreu cinco anos após 

a finalização das obras, com o rompimento dos diques laterais, que foram 

reconstruídos em 1973 sem alteração do projeto original. A barragem 

rompeu em 9 de fevereiro de 1995 devido a uma precipitação intensa 

quando foram registrados 310 mm de chuva em 12 horas, o que causou um 

aumento significativo da vazão do rio, tendo atingido 560 m3/s. 

As informações a respeito do acidente com a barragem são escassas, mas indicam 

que o rompimento teria ocorrido por obstruções no escoamento em função de 

troncos e galhadas trazidos pelas águas, o que teria causado o galgamento no 

encontro do dique da margem direita com a estrutura de concreto.

3. Consequências do acidente

Com o rompimento da barragem, as águas extravasaram do leito artificial 

para o canal, retornando o rio à sua configuração natural, com inundação 

de grande parte do curso inferior da bacia hidrográfica. No dia do evento, o 

município de Joinville decretou estado de calamidade pública e contabilizou 

três vítimas fatais, milhares de desabrigados e de casas atingidas, além 

da destruição de pontes, trechos de rodovias, prédios de administração 

pública e paralisação do abastecimento de água à cidade (Figura 2.202).

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída com significativas mudanças de projeto. Com base 

em novos estudos hidrológicos, a estrutura foi concebida para escoar 1.150 m3/s, 

correspondentes a um período de retorno de 100 anos (Figura 2.203). 

5. Causas do acidente 

Conforme exposto acima, a ruptura da barragem teria ocorrido por galgamento 

causado pelo acúmulo de troncos e galhadas que, durante um episódio de 

chuvas intensas, se acumularam a montante das estruturas de vertimento 

criando um obstáculo ao fluxo das águas. O início da ruptura teria ocorrido 

no encontro do dique da margem direita com a estrutura de concreto.

Segundo avaliação da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) 

(in Haak & Oliveira, 2018), a capacidade de vertimento da estrutura inicial da 

barragem correspondia a um período de retorno de apenas 15 anos.

Mesmo com as alterações realizadas após 1995, segundo Silveira & outros 

(2009), no período de 1995 a 2007 foram registradas 12 ocorrências de 

inundações no baixo curso do rio Cubatão.

DERIVAÇÃO DO RIO CUBATÃO NORTE SC
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DERIVAÇÃO DO RIO CUBATÃO NORTE SC

Figura 2.203 – Barragem em dia de vazão 
elevada (Haak & Oliveira, 2018)

Figura 2.202 – Inundação de 9 de fevereiro 
de 1995: rompimento da barragem do rio 
Cubatão do Norte (Acervo Iconográfico de 
“A Notícia”. Foto: Arquivo AN. Joinville, SC. 
06 fev. 2005 – In: Haak & Oliveira, 2018)
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6. Material consultado

HAAK, L. & OLIVEIRA, F.A. - Construção da barragem e canal de derivação do Rio Cubatão do Norte no Município de Joinville-SC. In: XII Sinageo. Crato, CE. 2018. 

Texto extraído da internet - http://www.sinageo.org.br/2018/trabalhos/10/10-465-272.html - acesso em 21/11/2018.

MENESCAL, R.A. & DI MAURO, C.A. – Panorama da segurança de barragens no Brasil. Sem data. Power Point, 21 slides.

SILVEIRA, W.N., KOBIYAMA, M., GOERL, R.F. & BRANDENBURG, B. – História das inundações em Joinville – 1851-2008. Curitiba. Ed. Organic Trading. 2009. 153 

páginas.

DERIVAÇÃO DO RIO CUBATÃO NORTE SC

http://www.sinageo.org.br/2018/trabalhos/10/10-465-272.html%20-%20acesso%20em%2021/11/2018
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1. Descrição da barragem

O Dique B3 Ipê faz parte de um conjunto de diques da Emicon Mineração 

e Terraplanagem Ltda, instalada no município de Brumadinho, Estado de 

Minas Gerais. Trata-se de barragem de rejeitos de pequeno porte, com altura 

máxima de 26 m, sendo que seu reservatório abriga 15.000 m3 de material 

(Figura 2.204). A empresa encerrou suas atividades há mais de dez anos. O 

dique se encontrava desativado quando ocorreu o acidente.

DIQUE B3 IPÊ
BRUMADINHO 

MG

Córrego local não identificado
Não conhecida
2 de março de 2016 (data da comunicação da ocorrência)
Técnica escassa

Figura 2.204 – Dique B3 Ipê no centro da imagem (Google Earth, de 14/12/2018)
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2. Descrição do acidente

As causas do acidente não foram identificadas. O Relatório de Segurança de 

Barragens, ano 2016, cita o piping como possível causa.

3. Consequências do acidente

Não houve vítimas ou danos materiais. Segundo a FEAM, o Dique B3 Ipê da 

Emicon se encontra em situação de “condição de estabilidade não garantida”. 

Isso significa que “o auditor, após os estudos geotécnicos, hidrológicos e 

hidráulicos, análises visuais, avaliações das condições de construção (“as 

built”) e/ou condições atuais (“as is”) das estruturas, não garante que as 

mesmas estejam seguras seja pelo ponto de vista da estabilidade física do 

maciço ou pelo ponto de vista da estabilidade hidráulica (passagem de 

cheias), portanto são estruturas que apresentam maior risco de rompimento, 

caso medidas preventivas e corretivas não sejam tomadas.”

4. Medidas de recuperação

As obras emergenciais, para estancar o processo de piping, consistiram 

no desvio da água, utilizando dois sifões, além da demolição de parte da 

estrutura na entrada do vertedouro, de modo a rebaixar o nível da água. 

Foram, também, preenchidos com material de enrocamento as erosões 

e os abatimentos no talude de jusante. Consta no Relatório da ANA que a 

barragem se encontrava sem efluentes em seu reservatório, com fator de 

segurança adequado para a situação.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente não estão identificadas no RSB, ano 2016, que se 

limita a citar o mecanismo de piping.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 

2016. Pág. 167.

FEAM-MG – Planilha Barragens – Sem data

FEAM-MG – Inventário de barragem do Estado de Minas Gerais ano 2016. 

FEAM-DGER-GERIM-RT-02/2017. Belo Horizonte, 2017. 47 páginas.

DIQUE B3 IPÊ
BRUMADINHO 

MG
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1. Descrição da barragem

A barragem de Duas Bocas, situada no rio homônimo, no município de 

Cariacica, Estado do Espírito Santo, é uma barragem antiga, com cerca de 80 

anos (em 2020). Localizada dentro de área definida como Reserva Biológica, 

durante muitos anos essa barragem possibilitou o abastecimento de água à 

população residente em Vitória. Atualmente, ela tem o objetivo de acumular 

água para o abastecimento de parte do município de Cariacica.

A barragem é de terra, com 28 m de altura máxima e extensão de crista de 170 

m, com volume de aterro de 140.000 m3. As estruturas de vertedouro, tomada 

d’água e descarregador de fundo se concentram em uma torre situada 

próximo à ombreira direita. A captação de água ocorre em três níveis, ficando 

as tubulações metálicas instaladas no interior da torre. Do interior da torre, a 

tubulação metálica deriva para um túnel em rocha que penetra na ombreira 

direita e tem saída a jusante, próximo à estação de tratamento (Figura 2.205).

A construção da barragem deu-se no ano de 1940. O aterro foi construído 

em camadas de 20 cm de espessura, compactadas sem qualquer controle, 

utilizando-se rolo pé de carneiro. Há referências sobre a construção de 

drenos no interior do maciço, supondo-se que tenham sido empregadas 

tubulações, provavelmente, sem os cuidados necessários para evitar o 

aparecimento de processos erosivos internos. Tampouco foi previsto 

qualquer dispositivo de controle de percolação, seja pelo maciço, seja 

pela fundação. Para a fundação, previa-se o assentamento da barragem na 

camada de solos de alteração. Porém, aparentemente, não foram removidos 

os aluviões existentes, nem as coberturas de “terras ruivas” (Figura 2.206).

A crista da barragem é revestida com concreto e possui muretas laterais 

em ambos os lados. Segundo consta no Relatório de Segurança de 

Barragens, ano 2014, a barragem precisa ser acompanhada periodicamente 

pelo proprietário/empreendedor por ter apresentado anomalias em sua 

estrutura, as quais precisam de intervenção com intuito de evitar risco de 

rompimento e atingir moradores que residem no bairro. 

DUAS BOCAS ES

Duas Bocas
1940
1940
Técnica
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Figura 2.205 – Seção esquemática da barragem e do sistema de abastecimento de água (Geotécnica, 1990)

DUAS BOCAS ES
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Figura 2.206 – Seção geológico-geotécnica longitudinal com valores de SPT no aterro e resultados de permeabilidade 
(Geotécnica, 1990)

DUAS BOCAS ES
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2. Descrição do acidente

Os problemas surgiram logo no primeiro enchimento, com ocorrência de 

vazamentos generalizados “com violência de jatos”. Não foram identificados 

os locais de vazamento, mas há referências a carreamento de material 

sólido e a um acidente mais grave ocorrido no maciço, a montante, próximo 

à ombreira direita, tendo surgido uma abertura no talude próxima à crista, 

além de um escorregamento no talude de montante. 

3. Consequências do acidente

O acidente, associado a outras evidências de vazamentos, motivou o 

rebaixamento do reservatório para níveis d’água mais seguros. A incapacidade 

da descarga de fundo em controlar esse nível fez com que parte da estrutura 

do vertedouro fosse dinamitada para aumentar sua capacidade de vazão.

4. Medidas de recuperação

Não foi encontrado registro das medidas tomadas após o acidente para 

recuperação da barragem.

Em 1971, a empresa Engenharia Gallioli Ltda. elaborou um programa 

conjunto com a Ródio S.A. para recuperação da barragem, incluindo 

investigações geotécnicas de campo e de laboratório. Essas investigações 

foram realizadas no mesmo ano e constam no relatório emitido pela Ródio 

com uma série de soluções alternativas para impermeabilização do maciço 

da barragem e de sua fundação.

Em inspeção realizada em 1990 pela Geotécnica S.A., verificou-se que o 

talude de montante da barragem havia sido reconstituído, não existindo 

vestígios da ocorrência acima relatada. Este talude de montante se achava 

parcialmente revestido com concreto, desde a crista até sua parte mediana. 

A estrutura de concreto do vertedouro em torre, entretanto, continuava 

apresentando o rombo causado pelo desmonte a fogo.

5. Causas do acidente

No começo dos anos 40, projeto e construção de barragens de terra eram 

algumas vezes baseados em empirismo, isto é, em experiências anteriores, 

uma vez que a adoção dos princípios da Engenharia Geotécnica ainda 

engatinhava no País.

A barragem de Duas Bocas foi construída sem controle adequado do grau de 

compactação do aterro e sem que tivessem sido adotadas medidas de proteção 

nas interfaces entre granulometrias diversas (para prevenir o aparecimento 

de mecanismos de erosão interna e migração de partículas). Atribuiu-se o 

incidente a um processo de piping causado pela danificação de uma manilha 

que atravessa o maciço (provavelmente, um dos drenos citados anteriormente).

DUAS BOCAS ES



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas - Relatório sobre segurança de barragens, 2014, pág. 109.

GEOTÉCNICA – CESAN – Barragem Duas Bocas – Relatório diagnóstico preliminar. Março/1990. 24 páginas.

SANDRONI, S.S. – Barragens de terra e enrocamento. PUC-RJ CIV 2518. Inédito. 2017. 686 páginas.

DUAS BOCAS ES
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1. Descrição da barragem

O açude Ema está situado na bacia do Médio Jaguaribe, Estado do Ceará, 

e barra o riacho Bom Sucesso, no município de Iracema, com capacidade 

de armazenamento de 10 x 106 m3. Sua construção data de 1931 - 1932.  

Trata-se de uma barragem de terra homogênea, com uma extensão de crista 

de aproximadamente 340 m e altura máxima de 15,20 m. A tomada d’água é 

constituída por uma galeria em concreto simples, com extensão de 30 m. A 
Figura 2.207 mostra a seção transversal típica da barragem.

EMA CE

Riacho Bom Sucesso
1931 a 1932
1940
Técnica (escassa)

Figura 2.207 – Açude Ema: seção transversal típica (IFOCS, 1934)
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2. Descrição do acidente

Em 1940, um processo de entubamento (piping) evoluiu no talude jusante 

causando o deslizamento do mesmo e a posterior ruptura total da barragem.

3. Consequências do acidente

Não há informações.

4. Medidas de recuperação

Não há informações.

5. Causas do acidente

Segundo consta em Sandroni (2017), o desastre da barragem de Ema, no 

Ceará, em 1940, cerca de oito anos após a construção, pode ser creditado 

à ausência de qualquer elemento drenante no maciço homogêneo de 

terra, provavelmente, agravado por compactação deficiente. Os parcos 

elementos disponíveis sobre esta barragem foram reunidos na Figura 
2.208. É interessante notar o talude de jusante muito íngreme (1,0V:1,5H), 

o que deve ter agravado a situação e o revestimento de pedras rejuntadas 

na face de montante (o qual não deve ter tido nenhuma eficiência como 

proteção contra a percolação excessiva). Como aspecto positivo, deve-se 

notar a substituição de solos na fundação.

Figura 2.208 – Seção 
esquemática do açude Ema 
(Sandroni, 2017, pág. 183)

EMA CE
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6. Material consultado

BAIMA, S.K.O. – Uma metodologia multicritério construtivista para a avaliação da vulnerabilidade de barragens e regiões a jusante. Tese de Doutorado. UFC. 

Fortaleza, CE 2015. 158 páginas. (Açude Ema à pág. 89).

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Anais do II Seminário Nacional de Grandes Barragens – Comitê Brasileiro de Grandes Barragens - Sanevia, Rio de 

Janeiro, n0 26, maio de 1964. p. 93-101.

SANDRONI, S.S. – Barragens de terra e enrocamento. PUC-RJ CIV 2518. Inédito. 2017. 686 páginas. (Açude Ema à página 183).

SRH-CE – Secretaria dos Recursos Hídricos - Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos do Ceará - Açude Ema – Características técnicas. Janeiro/2015. Uma página.

EMA CE
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1. Descrição da barragem

A barragem de Emas Novas está situada no rio Mogi-Guaçu, no local 

denominado Cachoeira das Emas, município de Pirassununga, Estado de 

São Paulo, e tem sua importância ligada ao turismo, além de possuir uma 

escada para peixes para transposição do desnível da antiga cachoeira. Possui 

uma unidade geradora Kaplan de 4.200 kVA, que se encontrava desativada 

em 1998, segundo referência de Pires (1998). As estruturas que compõem o 

empreendimento são a tomada d’água na margem direita, o descarregador 

de fundo junto à escada para peixes, o vertedouro de soleira livre com pilares 

e o muro de alvenaria situado na margem esquerda (Figura 2.209).

A primeira usina no local, denominada usina Mogi-Guaçu, foi inaugurada em 

1922, tendo passado por diversas reformas e adaptações ao longo dos anos, até 

o acidente ocorrido em 10 de fevereiro de 1995. A partir dos dados disponíveis de 

cheias anteriores foi possível concluir que havia pequena folga na capacidade 

de vertimento. A vazão máxima observada em 1983, de 1.077 m3/s, correspondia 

a apenas 100 anos de tempo de recorrência com base na distribuição normal.

Na época das cheias costuma ser grande a quantidade de capim transportado 

pelas águas, principalmente de capim búfalo, de hastes longas. O capim 

aparece na forma de grandes ilhas flutuantes que se encostam nas estruturas 

da barragem. Ao acumular-se no reservatório, o capim se entrelaça formando 

uma barreira que dificulta a passagem da água e provoca a elevação do nível 

do reservatório. A consequência é o aumento dos esforços sobre as estruturas, 

não dimensionadas para receber esta carga adicional. 

2. Descrição do acidente

O acidente ocorreu no muro de encontro na margem esquerda, formado 

por uma estrutura de gravidade em alvenaria (cota da crista = 549,00 m) e, 

sobre a mesma, uma mureta de 1 m de altura, aproximadamente, e 0,30 m 

de largura, com coroamento, portanto, na cota 550 m. 

As águas acabaram por arrastar, juntamente com o muro, parte da margem 

esquerda e todas as construções ali existentes. Segundo os operadores da 

usina, este muro já havia se rompido em dezembro de 1994.

EMAS NOVAS SP

Moji-Guaçu
1922
10 de fevereiro de 1995
Técnica
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Figura 2.209 – Arranjo da PCH Emas Novas (Pires, 1998)

EMAS NOVAS SP
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3. Consequências do acidente

Não foram registrados danos para a população ribeirinha de jusante e 

tampouco houve perda de vidas.

4. Medidas de recuperação

Considerando que a usina se encontrava desativada, a CESP, concessionária 

da usina, optou pela remoção dos pilares do vertedouro - a solução mais 

simples e econômica naquele contexto. 

Os serviços de recuperação consistiram na demolição das passarelas e pilares 

do vertedouro, na reconstrução da estrutura em concreto e na recomposição 

e proteção da margem esquerda a jusante da barragem (Figura 2.210).

5. Causas do acidente

Quando do acidente, o acúmulo de capim ao longo de toda a estrutura 

tinha cerca de 2 m de altura, obstruindo os vãos do vertedouro. A régua 

limnimétrica de montante registrava o nível d’água de 550,93 m, significando 

que a carga hidráulica era 1,93 m acima do nível da crista da barragem. A 

sobrecarga foi, provavelmente, a causa do rompimento da estrutura do 

muro de alvenaria na margem esquerda.

Figura 2.210 – Vista parcial 
da barragem pela margem 
esquerda (Internet)
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LADEIRA, J.E.R. – Avaliação de segurança em barragens de terra, sob cenário de erosão tubular regressiva, por métodos probabilísticos – O caso da UHE São 

Simão. Dissertação de Mestrado. UFMG. Belo Horizonte. 2007. 230 páginas.

PIRES, J.V., OLIVEIRA FILHO, J.E. & BELLO JUNIOR, N. – Acidente e recuperação da usina de Emas Novas no rio Mogi-Guaçu. In: 10 Simpósio Brasileiro sobre 

Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas. CBGB, Poços de Caldas, 1998, p. 415-423.
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Caso emblemático – O surgimento de trincas longitudinais ao longo da 

crista de uma barragem de terra e/ou de terra-enrocamento constitui um 

fato relativamente comum, embora indesejado. Um significativo número de 

barragens no Brasil tem apresentado esta ocorrência, em alguma etapa da vida: 

durante a construção, ao final da mesma e antes do enchimento do reservatório 

ou durante/após o enchimento. Na maioria das vezes, após a identificação das 

causas, as trincas têm sido objeto de reparos e não evoluem a ponto de colocar 

em risco a segurança e integridade das obras. Em alguns casos, entretanto, seu 

aparecimento esteve associado a condições críticas, no próprio aterro e/ou na 

fundação, tendo evoluído para uma situação de ruptura da seção.

Citar no presente trabalho todas as ocorrências registradas e documentadas 

de aparecimento de trincas longitudinais em barragens seria por demais 

repetitivo, de modo que é apresentado um caso que pode ser considerado 

representativo. A barragem de Emborcação, que era a barragem de terra/

enrocamento mais alta em construção na época e por ter sido documentada 

e estudada em profundidade, com registro abundante na literatura técnica, 

foi a escolhida para esse fim. Sua altura foi o motivo para ser o principal 

reservatório de regularização do rio Paranaíba, formador do rio Paraná, nos 

Estados de Minas Gerais e Goiás.

1. Descrição da barragem

A barragem de terra e enrocamento possui um núcleo impermeável delgado, 

inclinado para montante, ladeado por espaldares de enrocamento em faixas 

de transição com granulometria diferenciada. Possui extensão de 1.520 m, 

largura de crista de 15 m e altura máxima de 158 m. Junto à fundação, no 

trecho central da seção, foi implantado um corpo de material não selecionado 

(random), impermeável, que praticamente triplicava o caminho de percolação 

entre o enrocamento de montante e o enrocamento de jusante. A ensecadeira 

de montante foi incorporada à barragem. Os taludes são íngremes para 

barragens dessa altura e desse tipo: talude de montante 1,8H:1,0V e de jusante 

1,4H:1,0V. A Figura 2.211 traz uma seção típica da barragem. 

O material do núcleo era constituído predominantemente por solos 

coluvionares e residuais de basalto e o grau de compactação obtido foi 

de 103,7% até a El. 600,00 m e de 101,6% acima desta cota. Os materiais 

para a execução dos corpos de enrocamento foram obtidos das escavações 

obrigatórias em maciço rochoso granito-gnáissico e complementados por 

materiais provenientes de pedreira.

EMBORCAÇÃO

Paranaíba
1977 - 1981
Entre novembro de 1981 e abril de 1982
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Figura 2.211 – Seção típica da barragem (Viotti & outros, 1983)
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2. Descrição do acidente

O enchimento do reservatório teve início em agosto de 1981. As primeiras trincas 

longitudinais foram observadas ao longo da crista em novembro de 1981, no 

trecho de barragem com altura superior a 120 m, e apareceram quando o nível 

do reservatório se encontrava na El. 600,00 m, isto é, 60 m abaixo do nível d’água 

máximo normal. Inicialmente, foi observada uma trinca em correspondência 

à zona de transição a jusante do núcleo, com cerca de 130 m de extensão, 

profundidade de 0,6 m e abertura da ordem de 7 mm. Uma semana mais tarde, 

surgiram trincas longitudinais esparsas na zona do núcleo, com comprimento 

não superior a 50 m e abertura máxima de 5 cm. As trincas foram recobertas 

com pavimentação asfáltica, mas reapareceram em meados de janeiro de 1982, 

alcançando extensão de 400 m e abertura de 10 cm (Figura 2.212).

Em fins de janeiro de 1982, quando o nível do reservatório se encontrava 

na El. 642,00 m, surgiram novas trincas. Desta vez apareceram na zona de 

transição a montante do núcleo, atingindo até 700 m de extensão e abertura 

máxima de 25 cm. A abertura dessas trincas ocorreu mais rapidamente do 

que a das observadas anteriormente. A estabilização das mesmas se deu 

cerca de dois meses após o término do enchimento do reservatório, quando 

pararam de evoluir (Figura 2.213).

Simultaneamente à abertura das trincas, ocorreram recalques diferenciais 

entre as bordas das trincas. O enrocamento de montante chegou a ter um 

recalque 34 cm superior ao do núcleo. 

Poços de inspeção mostraram que a profundidade máxima alcançada pelas 

trincas era da ordem de 4,2 m, correspondendo aproximadamente à El. 660,00 m. 

A Figura 2.214 mostra uma seção longitudinal da barragem, com indicação 

dos deslocamentos verticais acumulados nos marcos superficiais instalados 

na crista e a relação dos mesmos com o trecho onde ocorreram as trincas.

Figura 2.212 – Trinca longitudinal de montante entre 
núcleo, transição e enrocamento (Silveira, 2016)
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Figura 2.214 – Recalques superficiais x trecho com trincas (Parra, 1985)

Figura 2.213 – Cronologia do aparecimento das trincas (Parra, 1985)
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3. Consequências do incidente

Embora indesejadas, as trincas que surgiram ao longo da crista da barragem, 

no trecho com altura superior a 120 m, não colocaram em perigo a segurança 

da obra. As trincas mais profundas atingiram a El. 660,00 m, aproximadamente, 

que corresponde ao nível d’água máximo normal do reservatório.

O enrocamento de montante chegou a ter um recalque 20 cm superior ao do 

núcleo - e este, um recalque 2 cm superior ao do enrocamento de jusante.

Por recomendação dos consultores, o piso ao longo da crista foi revestido 

com asfalto. Com isso, protegiam-se as trincas contra a entrada de água 

e, ao mesmo tempo, implantava-se um elemento capaz de assinalar com 

clareza o reaparecimento das mesmas, como de fato aconteceu. 

4. Medidas de recuperação

Após sua estabilização, as trincas foram preenchidas com areia fina com o 

auxílio de um fluxo de água. Esta tarefa consumiu cerca de 110 m3 de areia 

até o preenchimento total das fendas.

Após os reparos, realizados em abril de 1982, a abertura da trinca de 

montante e os recalques diferenciais prosseguiram lentamente até 

estabilizar, em fins de 1983.

5. Causas do acidente

Vários fatores têm sido apontados como responsáveis pelas deformações 

diferenciais que levaram ao surgimento das trincas, a saber: a) a elevada 

compressibilidade do enrocamento da zona 2 (Figura 2.211), compactada 

em camadas de 1,2 m de espessura (Mc = 200 kgf/cm2); b) a baixa 

compressibilidade dos materiais de transição (Mc = 1.000 kgf/cm2); c) a 

compactação do enrocamento sem rega; d) o efeito de retardamento dos 

recalques pós-construtivos; e) o enchimento rápido do reservatório.
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1. Descrição da barragem

A barragem do Engordador foi concluída em 1907 e fazia parte do Sistema 

Cantareira Velho, fornecendo água para o município de São Paulo. Com a 

inauguração do Sistema Cantareira, em 1977, que aumentou a capacidade de 

armazenamento e tratamento da água, a barragem do Engordador foi desativada. 

A desativação ocorreu em 1980 com a recomendação de que o reservatório 

permanecesse vazio. Em 1991, a área do reservatório foi cedida ao Instituto 

Florestal e um funcionário da SABESP mantinha as comportas abertas e limpas. 

Com a aposentadoria do funcionário em 1997, deixou-se de fazer a manutenção. 

O curioso nome Engordador se deve ao fato de ter existido, no final do século XVII, 

uma fazenda onde era realizada a “engorda” do gado que ali chegava. 

A barragem, localizada na divisa dos municípios de São Paulo e Guarulhos, 

tem 8 m de altura e 43 m de comprimento, com capacidade de acumulação 

de 500.000 m3 de água. A descarga de fundo se insere em um vão central 

(Figura 2.215).

Apesar de sua aparência, a barragem foi construída em aterro e é revestida 

por lajes de concreto. Sondagens a trado realizadas no maciço da barragem 

atingiram sua fundação, concluindo-se que o aterro deve estar totalmente 

assente em solos de alteração de metassedimentos locais do Grupo Açungui. As 

ombreiras são constituídas por solos de alteração de rocha contendo matacões.

ENGORDADOR SP 

Engordador
1907
22 de fevereiro de 1998
Técnica

Figura 2.215 – Barragem do Engordador, na Cantareira (Internet - https://dastrips.com.
br/cantareira-o-parque-estadual-com-uma-vista-bem-diferente-de-sao-paulo/)

https://dastrips.com.br/cantareira-o-parque-estadual-com-uma-vista-bem-diferente-de-sao-paulo/
https://dastrips.com.br/cantareira-o-parque-estadual-com-uma-vista-bem-diferente-de-sao-paulo/
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2. Descrição do incidente

Em 26 de fevereiro de 1998, devido às fortes chuvas associadas à obstrução 

do descarregador de fundo, ocorreu o enchimento do reservatório e o 

transbordamento pelo vertedouro de soleira livre. A situação inesperada 

despertou a atenção dos técnicos do Instituto Florestal, que ativaram a área de 

Segurança de Barragens da SABESP. Os técnicos da SABESP verificaram que o 

reservatório estava com 100% de sua capacidade e observaram uma surgência 

de água no talude jusante da barragem. Constataram também a presença de 

vegetação densa no talude de jusante, dificultando as observações, além da 

presença de árvores de grande porte na crista da barragem.

3. Consequências do acidente

A situação encontrada durante a vistoria era, evidentemente, de gravidade, 

podendo evoluir para uma condição fora de controle, ameaçando a 

integridade da barragem com elevado risco para a população a jusante, 

estimada em 300 famílias.

4. Medidas de recuperação

A ausência de responsáveis pela manutenção da barragem e o acesso fechado 

aos volantes para abertura da comporta obrigaram os técnicos a convocar 

a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Uma operação de intervenção foi 

montada. Com o auxílio de maçariqueiros foi cortada a tampa metálica de 

acesso aos equipamentos de operação da comporta, após trazer um gerador 

para fornecimento de iluminação, ausente na área. Depois da abertura da 

tampa, constatou-se que o volante não se encontrava no local. Foi necessário 

realizar uma inspeção subaquática por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, 

que constataram que a comporta se encontrava aberta, existindo obstáculos 

ao livre escoamento das águas. Após manobras arriscadas para remoção dos 

obstáculos, ainda assim o conduto de descarga não funcionava a plena seção.

A solução para rebaixamento do nível do reservatório consistiu na utilização 

de sifão, que somente esteve disponível alguns dias mais tarde. Finalmente, 

em 1 de março de 1998, as chuvas cessaram e o nível do reservatório 

começou a baixar. Em 25 de março, o nível do reservatório havia sido 

rebaixado em 1 m, permitindo a desmobilização das equipes. Passou-se 

então de um estado de emergência para uma situação de atenção.

5. Causas do incidente 

As causas do incidente devem ser procuradas no processo de deterioração 

gradual a que foram submetidas as estruturas de descarga da barragem do 

Engordador devido à ausência de monitoramento e conservação do sítio. 

A inexistência de um Plano de Ação Emergencial fez com que houvesse 

dificuldade de coordenar as ações necessárias para a operação emergencial 

de desobstrução do descarregador de fundo.

ENGORDADOR SP
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1. Descrição da barragem

A UHE Espora é localizada no rio Corrente, nos municípios de Aporé, Estado 

de Goiás, e Itarumã, Estado do Mato Grosso do Sul, com potência instalada 

de 32 MW, sendo administrada pela Espora Energética S.A. A barragem tem 

extensão de 1.630 m, em grande parte constituída por maciço de terra e 

enrocamento, com altura máxima de 52 m. O vertedouro, situado próximo à 

ombreira esquerda, é dotado de comportas e tem capacidade de descarga 

de 370 m3/s, calculada para um tempo de recorrência de 10.000 anos. 

Finalizada em maio de 2006, a usina trabalhou por cerca de 20 meses sem 

registro de acidentes.

2. Descrição do acidente

Em 30 de janeiro de 2008, o operador de serviço na casa de força foi surpreendido 

com a inundação da sala de controle, tendo escapado pela janela e escalado 

o conduto forçado para salvar-se. Segundo o ONS, nos momentos que 

antecederam o acidente, a região enfrentava fortes chuvas, mas as condições 

operacionais da usina eram normais. Há registro de ocorrência de chuvas 

intensas também nos dias que antecederam o acidente, mas o pluviômetro 

que poderia fornecer dados importantes foi destruído no acidente. Devido à 

ausência de alarme para o nível crítico do reservatório, o operador de serviço 

não teria percebido o que estava acontecendo na região do vertedouro.

O início do processo de ruptura não teve testemunhas, havendo, portanto, 

ilações a respeito do mecanismo de desencadeamento. De certo se sabe 

que ocorreu a ruptura de um trecho da barragem com cerca de 50 a 60 m de 

extensão, do lado direito hidráulico do vertedouro (Figura 2.216), por onde 

ocorreu o esvaziamento rápido do reservatório, atingindo e inundando a 

casa de força e demais instalações próximas (Figura 2.217).

ESPORA 
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Figura 2.216 – Vista de montante para 
jusante e a extensão do vão aberto.  
A estrutura do vertedouro permaneceu 
intacta (Cruz, 2017)

Figura 2.217 – A casa de força ficou 
praticamente submersa, assim como 
a subestação (Andrade, 2016)
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3. Consequências do acidente

Os danos não se restringiram às instalações do aproveitamento, mas 

afetaram intensamente a vida das populações ribeirinhas, inundando e 

isolando cidades e comunidades, alagando fazendas e causando vultosos 

prejuízos ambientais. Uma ponte da rodovia GO 206 foi destruída.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída e a hidrelétrica voltou a funcionar em 2009. A 

imagem da Figura 2.218 documenta o trabalho de reconstrução.

5. Causas do acidente

Uma vez que não houve testemunhas diretas da sequência de eventos que 

resultaram no colapso da barragem, várias hipóteses foram formuladas 

para identificar as causas do acidente. 

Devido às fortes chuvas que estavam ocorrendo e ao histórico de manutenção 

do nível do reservatório sempre alto, próximo ao máximo permissível, há a 

forte suspeita de que a barragem de terra tenha sido galgada no trecho que 

colapsou devido à insuficiência de escoamento pelo vertedouro.

Foi também levantada a hipótese de que tenha ocorrido a ruptura de um 

talude submerso próximo ao vertedouro que teria provocado uma onda, 

com o consequente galgamento da barragem.

Como terceira hipótese, em virtude do muro direito do vertedouro aparecer em 

toda sua extensão após o desastre, o processo de ruptura teria ocorrido por 

erosão devido à percolação não controlada (piping) na interface concreto/rocha.

ESPORA GO/
MS

Figura 2.218 – Reconstrução da barragem 
(Andrade, 2016)
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1. Descrição da barragem

O açude do Sistema Curema – Mãe D’Água, oficialmente denominado açude 

Estevam Marinho, é constituído por uma barragem localizada na microrregião 

de Piancó, na periferia sul da cidade de Coremas, no Estado da Paraíba. O 

açude se destina à regularização dos rios Piancó e Aguiar e beneficia 112 

municípios do sertão paraibano. A construção foi executada pelo DNOCS 

que, em 8 de abril de 1937, iniciou a considerada maior obra de Engenharia 

brasileira da época. Foi concluída em maio de 1942 tendo como responsável 

o engenheiro potiguar Estevam Marinho. Na época, Coremas – Mãe D’Água 

foi considerada a maior barragem do Brasil, assim permanecendo até 1960, 

quando foi inaugurada a barragem de Orós. A barragem de Mãe D’Água 

recebeu recentemente o nome de Engenheiro Egberto Carneiro da Cunha 

em homenagem ao engenheiro que participou da fase construtiva.

Foram necessárias quatro barragens para confinar o imenso volume de água 

acumulado, sendo a principal no boqueirão e outras três auxiliares em gargantas 

vizinhas. Embora o açude Coremas tenha sido construído através do barramento 

do rio Piancó, o de Mãe D’Água barra o rio Aguiar, mas ambos os reservatórios 

estão tão próximos que formam um único espelho d’água através do canal 

vertedor de 237 m de extensão, com capacidade máxima de transposição de 

12 m³/s. Juntos somam uma capacidade máxima de acumulação de 1,358 x 

109 m³ num reservatório de 8.700,34 km² de área, formando um “mar no sertão”. 

A barragem principal é de terra zonada, com cortina central de concreto armado 

de 10 cm de espessura na crista e 80 cm na base, disposta verticalmente em 

sua linha de centro. A montante da cortina, o maciço de terra é composto de 

material selecionado; a jusante da mesma, material não selecionado. Uma 

camada filtrante de areia grossa, com 0,80 m de espessura, é justaposta à 

cortina de concreto, disposta verticalmente do lado jusante (Figura 2.219). 

O sistema de drenagem é constituído por esse filtro vertical e por um tapete de 

areia sobre o qual é assente o maciço de terra de jusante da barragem, cuja saia 

é protegida por um enrocamento de seção trapezoidal. Possui uma extensão de 

crista de 1.550 m e altura máxima de 47 m, com largura de coroamento de 10 m.

Tanto no boqueirão de Curema como no de Mãe D’Água (segundo a grafia 

do artigo de Marinho, 1939), as rochas são quartzitos micáceos que se 

apresentam estratificados e diaclasados com mergulho das camadas 

praticamente vertical e de direção aproximada leste-oeste (Figura 2.220).

O vertedouro é uma estrutura em concreto gravidade de soleira livre, com 

extensão de 40 m e capacidade de descarga de 500 m3/s (Figura 2.221). 

Os trabalhos de implantação do vertedouro tiveram início em 1943 com 

o preparo das fundações, mas a concretagem somente teve início em 

novembro de 1948, tendo sido finalizada em dezembro de 1957.

Aspecto pouco comum em açudes no Nordeste, o conjunto das obras 

contempla também geração de energia elétrica através de uma tomada 

d’água implantada imediatamente a montante da barragem de terra, com 

dois dutos metálicos atravessando o aterro e conduzindo as águas para a 

casa de força localizada junto ao pé de jusante da barragem (Figura 2.222).
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Figura 2.219 – Seção típica do açude Curema (DNOCS, 1982)

Figura 2.220 – Seção geológica esquemática ao longo do boqueirão de Mãe D’Água (Marinho,1939)
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Figura 2.221 – Seção do 
vertedouro (DNOCS, 1982)

Figura 2.222 – Sistema de 
geração de energia embutido 
na barragem de terra do 
açude Curema (Google Earth, 
de 19/04/2017)
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2. Descrição do acidente

A referência a um acidente no vertedouro, que teria ocorrido em 1943, por 

piping, consta no trabalho de Ladeira (2007, pág. 199). Entretanto, segundo 

Santos (2015), no ano do acidente (1943), o vertedouro ainda não havia sido 

construído, apenas haviam sido iniciados os trabalhos de preparo da fundação. 

Já para Pessoa, a única ocorrência digna de registro sobre a barragem 

foi uma pequena infiltração dentro da galeria da tomada d’água, que se 

processava com carreamento de material. Recorreu-se então à execução de 

injeções de cimento e bentonita durante o ano de 1957, nada mais sendo 

constatado posteriormente.

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações.

5. Causas do acidente

Não foram encontradas informações.

6. Material consultado

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no 

Nordeste do Brasil. Fortaleza. DNOCS – Departamento Nacional de Obras 

contra as Secas. 1982. Araujo, J. A. de A. (Coordenador) – 160 páginas. 

(Sistema Curema-Mãe D´Água), pág. 97-103).

LADEIRA, J.E.R. – Avaliação de segurança em barragens de terra, sob cenário 

de erosão tubular regressiva, por métodos probabilísticos – O caso da UHE 

São Simão. Dissertação de Mestrado. UFMG. Belo Horizonte. 2007. 230 

páginas.

MARINHO, E. – A locação definitiva da barragem do Açude “Mãe D’ Água”, 

do Sistema do Alto Piranhas. In: Boletim da Inspetoria de Obras contra as 

secas, v.12, n° 2. Out-dez/1939. Pág. 82 – 88.

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Sanevia, Rio de Janeiro, n0 26, 

maio/1964. p. 93-101.

SANTOS, F. A.P. – Açude Estevam Marinho. 2015. Internet – http://mapas.

cultura.gov.br/espaco/204159/. Acesso em 26/03/2020. 4 páginas.
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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Estreito controla uma área de drenagem de 61.140 km² do rio 

Grande. Situada na divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, integra a 

cascata do rio Grande ficando a jusante da hidrelétrica de Peixoto e a montante 

da hidrelétrica de Jaguara. A barragem é composta por três segmentos: um 

trecho em aterro de enrocamento com núcleo de terra com 92 m de altura 

e 535 m de crista e dois trechos em estruturas de concreto gravidade, sendo 

a tomada d’água implantada em canal escavado na margem esquerda e o 

vertedouro em canal escavado na ombreira direita (Figura 2.223).

A casa de força abriga seis unidades Francis de eixo vertical com capacidade 

total de 1.050 MW. O vertedouro, com capacidade de descarga de 13.000 

m³/s, é de superfície, controlado por seis comportas de segmento de 11,50 

m de largura por 16,50 m de altura, que descarregam as vazões vertidas 

em calha de concreto de 84 m de largura e 141,30 m de comprimento, com 

concha defletora com raio de 20 m e ângulo de lançamento de 35º no projeto 

original. A formação do salto ocorre para vazões superiores a 960 m³/s.
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Figura 2.223 – Vista aérea da 
hidrelétrica de Estreito, no 
rio Grande (CBDB, 2002)
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2. Descrição do incidente

Desde o início da operação do vertedouro e ao longo dos primeiros 21 anos 

de operação, foram observadas erosões progressivas na região a jusante do 

trampolim da calha do vertedouro e à esquerda deste, atingindo o aterro 

paisagístico ali implantado (Figura 2.224).

3. Consequências do incidente

Embora não houvesse, a curto prazo, perigo quanto à segurança da barragem 

e da calha do vertedouro, o prosseguimento das erosões e a eventualidade 

da incidência de descargas extremas fizeram com que providências fossem 

tomadas para debelar o avanço das erosões, que poderiam comprometer a 

calha do vertedouro.

4. Medidas de recuperação

Inicialmente foi implantado um muro de gabiões no aterro anexo, situado 

à esquerda hidráulica do trampolim (Figura 2.225). Entretanto, esse muro 

colapsou devido à incidência de correntes de retorno para descargas entre 

2.800 m³/s e 4.000 m³/s que ocorreram pouco após a construção.

Com o insucesso do muro de gabiões, passaram a ser procedidos ensaios 

em modelo hidráulico reduzido para reproduzir as erosões verificadas no 

período em que a fossa mais progrediu, entre os anos de 1969 e 1982. Os 

ensaios indicaram que para nove horas de duração de teste, uma hora de 

ensaio correspondia a aproximadamente 67 dias no protótipo. O volume da 

fossa obtida nos ensaios foi apenas 4% superior à medida no protótipo, o 

que conferiu a acurácia dos ensaios.

O objetivo das obras de recuperação foi focado na redução das velocidades de 

retorno que eram geradas pelo impacto do jato de água sobre a massa líquida 

a jusante do trampolim. Como as correntes de retorno dependem do ângulo 

de incidência do jato sobre a massa líquida, e esse é função do ângulo de 

lançamento da concha e da distância vertical entre a extremidade da concha 

e o nível d’água de jusante, os ensaios se concentraram na determinação mais 

apropriada de alteração da concha, com adaptações que não implicassem 

em drásticas e custosas obras. A solução adotada compreendeu o aumento 

da concha para jusante sem alterar seu raio, o que elevou simultaneamente a 

extremidade da concha e o ângulo de lançamento. O ângulo de lançamento 

foi alterado de 35º para 42º e a altura da linha de lançamento foi aumentada 

em 1,52 m na extremidade de jusante da calha do vertedouro (Figura 2.226). 

Essas alterações permitiram em modelo a preservação da calha do 

vertedouro para descargas de 8.000 m³/s, permanecendo por longos 

períodos, e de 10.000 m³/s e 13.000 m³/s por períodos mais curtos.

As obras de acréscimos da concha da calha do vertedouro foram executadas 

no período de junho a outubro de 1992, compreendendo um volume de 

concreto de 474 m³ (Figura 2.227). A proteção do aterro paisagístico foi feita 

através de um muro de concreto armado na forma da erosão estabilizada.
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Figura 2.224 – Erosão à esquerda do salto de esqui (CBDB, 2002) Figura 2.225 – Muro de gabiões para proteção da área à esquerda do salto de 
esqui (CBDB, 2002)
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Figura 2.227 – Execução da obra na 
concha de lançamento. Ao fundo, muro 
de concreto de proteção do aterro 
(CBDB, 2002)

Figura 2.226 – Forma final 
da concha de lançamento. 
Acréscimo hachurado 
(CBDB, 2002)
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5. Causas do incidente

As principais causas do incidente foram a não escavação prévia de uma 

profunda fossa de impacto e o baixo ângulo de lançamento do jato vertido 

pela concha, que provocava correntes de retorno sobre a base da estrutura 

da concha e sobre o aterro anexo à calha do vertedouro.

6. Material consultado

CARVALHO, E. – Vertedouro da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho 

(Estreito) – Erosões a jusante e obras de recuperação – Grandes vertedouros 

Brasileiros – Comitê Brasileiro de Barragens, 2010. Pag. 41 – 48.

CBGB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Estreito hydroelectric 

plant – Main Brazilian Dams, Design, construction and performance, 1982. 

Pag. 269 -286.

CBDB Carvalho, E.– Luiz Carlos Barreto de Carvalho (Estreito) Spillway 

downstream erosion and remedial works - Comitê Brasileiro de Barragens – 

Large brazilian spillways. Rio de Janeiro. 2002. 205 páginas.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Euclides da Cunha é localizada no rio Pardo, no município 

de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, tendo sido construída pela 

Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo (CHERP) entre os anos de 1956 e 1960. 

A barragem de terra possuía o eixo levemente arqueado, com 312 m de 

extensão e altura máxima de 56 m. O empreendimento era dotado de dois 

descarregadores de cheia, sendo um vertedouro de superfície, com dois 

vãos, localizado junto à ombreira esquerda, para descarga de 2.040 m3/s 

(Siqueira, 1978), além de um descarregador de fundo, com capacidade 

de 300 m3/s (Figura 2.228). A área de drenagem é de 4.366 km2 e o nível 

máximo maximorum do reservatório se situa na El. 667,50 m.

A barragem foi construída sobre um substrato rochoso formado pelo 

embasamento cristalino com espesso capeamento de solos nas ombreiras 

e, em particular, com uma massa de tálus que foi parcialmente preservada 

na base e a meia altura na ombreira direita (Figura 2.229).

EUCLIDES DA CUNHA SP

Pardo
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19 de janeiro de 1977
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Figura 2.228 – Planta da barragem (Vargas, 1963)
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Figura 2.229 – Seções transversais da barragem (Vargas, 1963)

As condições adversas de fundação levaram à implantação de uma 

galeria longitudinal, inserida em uma trincheira aberta no corpo do tálus 

e parcialmente apoiada sobre tubulões (Figura 2.230). A partir da galeria 

foram implantados elementos de vedação, constituídos por estacas de 

concreto moldadas no local, injeções de calda de cimento em furos e 

trincheiras localizadas preenchidas com concreto. Foi também implantada 

uma linha de furos de drenagem na fundação, sempre a partir da galeria. 

Uma segunda trincheira de vedação foi implantada na massa de tálus, a 

montante da trincheira principal.

A casa de força é subterrânea, alimentada a partir de uma tomada d’água em torre 

localizada na ombreira direita e abriga quatro grupos geradores. A restituição 

das águas se dá através de túnel de fuga com cerca de 2 km de extensão.

EUCLIDES DA CUNHA SP
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Figura 2.230 – Seção longitudinal (Vargas, 1963)
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2. Descrição do acidente

Em 19 de janeiro de 1977 ocorreu, na região do Alto Rio Pardo, intensa 

chuva que superou 230 mm entre às 7 horas do dia 19 e às 7 horas do dia 

20. O centro da tempestade atingiu diretamente o pequeno reservatório da 

usina Euclides da Cunha, com 1 km2 de superfície. O rápido enchimento do 

reservatório, acompanhado por uma série de desencontros de informações 

e de comandos (situação agravada pela preocupação com restrições a 

jusante), acarretou no transbordamento do reservatório. Após cerca de 

sete horas, houve o rompimento da barragem. O início do galgamento, com 

lâmina que atingiu espessura de 1,20 m sobre a barragem de terra, ocorreu 

na extremidade direita da crista da barragem que estava 30 cm mais baixa. 

A brecha formada possuía 131 m de largura e 51 m de altura (Figura 2.231).

A partir de informações fornecidas pelo posto fluviométrico de São José do 

Rio Pardo, situado a montante da usina, estimou-se que a onda afluente ao 

reservatório de Euclides da Cunha correspondeu a uma vazão da ordem de 

2.000 m3/s. 

Carvalho, E. (2016) apresenta o gráfico da Figura 2.232, confirmando o 

pico de vazão afluente e informando que o pico de vazão efluente alcançou 

3.670 m3/s no intervalo de poucas horas.

Provavelmente, a brecha se concentrou na metade direita da barragem por 

dois motivos: a) o início do galgamento ocorreu naquele lado, visto que 

a crista da barragem se encontrava mais baixa, dando início ao processo 

erosivo do talude de jusante; e b) uma vez que o corpo da barragem foi 

sendo rebaixado pela erosão, as águas encontraram o corpo de tálus que 

havia sido preservado na fundação, removendo-o com mais facilidade. Na 

dinâmica do processo erosivo, deve-se mencionar que a galeria de inspeção 

implantada na base da barragem, anexa à fundação, resistiu à força das 

águas a ponto de se converter em uma soleira de controle do fluxo, o que é 

observável nas Figuras 2.231 e 2.233.
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Figura 2.232 – Picos de vazão afluente e efluente no acidente (Carvalho, E. 2016 bis)

Figura 2.233 – A soleira de controle perceptível no escoamento das 
águas pela brecha era formada pela galeria implantada no corpo  
da barragem (ABGE, 2017)

Figura 2.231 – Vista da barragem após galgamento e ruptura 
(Medeiros, 2016)
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3. Consequências do acidente

A onda afluente não foi escoada apropriadamente, visto que, pelos desencontros 

já referidos na transmissão dos registros e informações, as comportas do 

vertedouro foram apenas parcialmente abertas. Após o início do galgamento, 

pela total obstrução dos acessos à barragem durante as horas críticas (das 12 

horas às 20 horas do dia 19 de janeiro), bem como pela inundação e consequente 

inoperância dos dispositivos de acionamento das comportas do vertedouro, 

estas não mais puderam ser totalmente abertas como deveriam ter sido. Em 

decorrência disso, as águas transbordaram por sobre a barragem por volta das 

20 horas e 30 minutos do dia 19, acarretando seu colapso por volta das 3 horas e 

30 minutos do dia 20, após cerca de sete horas de galgamento e erosão.

A onda de choque originada propagou-se a uma velocidade de 20 km/h, 

indo atingir, 10 km a jusante, o reservatório da usina Armando Salles Oliveira 

(Limoeiro), contido igualmente por uma barragem de terra de 35 m de altura 

máxima que, transbordando, rompeu-se 20 minutos mais tarde (Siqueira, 1978).

A usina hidrelétrica Coronel Soares, também denominada usina hidrelétrica 

Jales, operada a fio d’água e localizada na cachoeira Jacutinga, no rio Pardo, 

município de Mococa, também foi atingida pela onda de cheia e destruída.

A barragem a montante (Graminha), sujeita à mesma descarga extraordinária, 

não colapsou por ter vertedouro de lâmina livre em tulipa, não dependendo 

de acionamento de operadores.

A cheia artificial originada do colapso das duas barragens desceu o vale 

do Rio Pardo em direção ao reservatório de Marimbondo, situado no rio 

Grande. A CESP avisou Furnas do ocorrido, concessionária da hidrelétrica 

de Marimbondo, solicitando que o vertedouro de Marimbondo, com 

capacidade de 21.400 m³/s, não liberasse para jusante descarga superior 

a 10.000 m³/s, pois a hidrelétrica de Água Vermelha, da CESP, estava em 

construção e suas ensecadeiras haviam sido projetadas para a descarga 

de 10.000 m³/s. Os operadores de Marimbondo, sem saber o tamanho da 

descarga que estava vindo, não ultrapassaram os 10.000 m³/s. Entretanto, os 

reservatórios eram pequenos quando comparados com o de Marimbondo, 

que praticamente não sentiu o deflúvio afluente.

4. Medidas de recuperação

Consultores e técnicos mobilizados logo após o acidente elaboraram 

relatórios descritivos da extensão dos danos e das causas do evento, propondo 

medidas de caráter urgente para a proteção do maciço remanescente contra 

o progresso das erosões e desgastes. Definidas as providências a serem 

tomadas, uma empresa construtora foi convidada para iniciar imediatamente 

os trabalhos de desobstrução e contenção, esgotamento da casa de força e de 

outras áreas, retirada e limpeza dos equipamentos. Os trabalhos prosseguiram 

com o desvio do rio através dos túneis de desvio. A reconstrução da barragem 

propriamente dita, colocada em concorrência no último trimestre de 1977, foi 

iniciada no começo de 1978.

Paralelamente a isso, a CESP buscou compreender e remover as causas 

do evento, procedendo um levantamento imediato das reais condições 

de todos os dispositivos de comando e controle das usinas e vertedouros 

por ela operados. Também efetuou uma revisão de seus procedimentos 

operacionais, técnicos e administrativos.

O redimensionamento dos vertedouros foi feito com a garantia de cálculo 

de vazões de cheias que só seriam produzidas pela mais severa combinação 

de circunstâncias racionalmente passíveis de ocorrer na bacia em estudo. 

Através da construção e exploração de modelos de simulação, foram 

estabelecidas curvas referenciais para a operação segura de cada usina em 

cheias excepcionais e até o limite da cheia máxima provável.

EUCLIDES DA CUNHA SP
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Alguns dos pontos importantes levados em consideração diziam respeito de:

• Condições de acesso às estruturas e equipamentos para permitir o 

tráfego em qualquer época e em quaisquer condições meteorológicas;

• Comunicação adequada, incluindo sempre um ou mais sistemas 

alternativos;

• Equipamentos de acionamento de comportas em cotas que, mesmo 

na hipótese de elevação do reservatório acima do nível d’água máximo 

maximorum, não sejam alcançados pelas águas;

• Posicionamento adequado dos grupos geradores diesel de reserva;

• Localização adequada dos transformadores de serviços auxiliares;

• Proteção contra a água de todas as entradas na casa de máquinas, bem como 

de canaletas, galerias, etc. que se interligavam com a casa de máquinas; e

• Sistema de controle operacional integrado com outras companhias de 

eletricidade.

5. Causas do acidente 

Como já referido, o acidente decorreu de uma conjugação de situações 

adversas cujo somatório resultou no galgamento da barragem e sua 

posterior destruição. Os operadores não compreenderam inicialmente que 

o reservatório estava subindo muito. Havia instruções para não elevarem 

as comportas do vertedouro acima de um limite relativamente baixo para 

evitar a inundação da casa de força da hidrelétrica de Limoeiro, situada a 

jusante. Quando solicitaram permissão para subirem mais as comportas, 

estas já estavam comprometidas pela cheia que galgava a barragem. 

O mecanismo de ruptura do aterro da barragem foi objeto de estudo por parte 

de vários consultores convocados pela CESP. O professor Arthur Casagrande, em 

relatório datado de março de 1977, assim se pronunciou a respeito do assunto: 

“É de conhecimento geral que maciços de terra não suportam por muito 

tempo um transbordamento severo. A ação erosiva de um galgamento tem 

origem em local onde a crista tenha um ponto mais baixo, isto é, onde é maior 

a lâmina d’água e, portanto, as forças erosivas são maiores, quando a crista 

não possui materiais de diferentes resistências à erosão. Assim é criado um 

sulco pela crista, o aumento da profundidade deste acelera a velocidade de 

fluxo, provocando um aumento rápido da velocidade de erosão. Realmente, 

assim que é iniciado o sulco na crista de um maciço de terra, o mesmo é 

seguido inevitável e rapidamente de uma brecha total, localizada na posição 

inicial do sulco. Em maciços coesivos, as paredes do sulco permanecem 

estáveis, pois são arrimadas pela água fluindo através da brecha. Isso 

realmente se verifica em solos argilosos, que apresentam grande resistência 

à erosão, de tal forma que a brecha se desenvolve notavelmente estreita e 

com paredes quase verticais. Dessa forma, à medida que o reservatório vai se 

esvaziando, as paredes da brecha vão se tornando instáveis, desmoronando 

e os materiais vão sendo removidos pelo fluxo d’água, o que causa um 

aumento considerável na largura do topo da brecha. Após o esvaziamento 

do reservatório, um estreito canal por onde o rio continua a correr define 

claramente a localização da primeira brecha na crista.”

Digna de realce foi a atitude da CESP de imediatamente convocar o Comitê 

Brasileiro de Grandes Barragens e outras entidades para expor com detalhes o 

ocorrido e divulgar a experiência para o meio técnico, com o objetivo de que as 

lições aprendidas com o acidente pudessem ser compartilhadas por todos. Pouco 

tempo após o acidente, o diretor técnico da CESP apresentou em seminário em 

São Paulo um registro detalhado sobre as “Lições do Pardo” (Siqueira, 1978).

EUCLIDES DA CUNHA SP
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6. Material consultado

ABGE – Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental – Geologia de Engenharia e Mecânica das Rochas no Brasil: a contribuição de Murillo 

Dondici Ruiz – Ruptura das barragens de Euclides da Cunha e Limoeiro, no Rio Pardo, São Paulo. São Paulo, 2017. Pág. 92-95.

BUDWEG, F.M.G. – Safety improvements taught by dam incidents and accidents in Brazil. In: 140 Congresso Internacional de Grandes Barragens. ICOLD/CBGB. 

1982, Rio de Janeiro. Vol. 1, Q. 52, R. 73, p.1245-1262.

CARVALHO, E. – Bacia hidrográfica do rio Pardo – Galgamento das barragens do Rio Pardo. Sem referência de fonte de publicação. 2016. 22 páginas.

MEDEIROS, C.H. – Lei de segurança de barragens e avaliações de risco. In: Seminário Nacional de Grandes Barragens, XXX, Foz do Iguaçu, 2016. Tema 113. 41 

páginas.

MELLO, F.M.– Recuperação de barragens e reservatórios – Aspectos físicos e ambientais. In: XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens, Belo Horizonte, MG. 

Novembro/1985. Tema II. Páginas 155-223.

MELLO, F.M. – Colapsos de barragens por transbordamento – Acidentes em estruturas na construção civil – PINI, 1997. Pag. 103–110.

SIQUEIRA, G.Q. – As lições do Pardo. In: XII Seminário Nacional de Grandes Barragens. São Paulo, 1978. CBGB. Tema 3. Vol. 2, p. 137-170.

VARGAS, M. – Projeto e comportamento da barragem Euclides da Cunha. In: Pan-American Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, II. São 

Paulo, 1963. Anais… ABMS, Vol. 2, pág. 331-346.

VIANNA, L.F.V. - Metodologias de análise de risco aplicadas em planos de ação de emergência de barragens: auxílio ao processo de tomada de decisão. Dissertação 

de Mestrado. UGMG. Belo Horizonte. 2015. 118 páginas.

EUCLIDES DA CUNHA SP
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1. Descrição da barragem

A barragem Eugênio Gudin, do açude Acarape do Meio, está localizada no 

município de Redenção, região do Maciço de Baturité, Estado do Ceará, a cerca 

de 75 km de Fortaleza. A barragem foi implantada no rio Acarape, possui uma 

capacidade de acumulação de 34.000.000 m3 e tem como finalidade principal 

o abastecimento d’água à cidade de Fortaleza e de outras que se localizam no 

percurso da adutora. Secundariamente, destina-se à irrigação de lavouras a 

jusante da barragem, piscicultura e culturas agrícolas nas áreas a montante.

O projeto original, de autoria do engenheiro Bernardo Piquet Carneiro, 

da Comissão de Açudes e Irrigação, foi posteriormente modificado pelos 

engenheiros da então IFOCS. A Comissão de Açudes e Irrigação executou 

os primeiros trabalhos de construção da barragem. Após, eles prosseguiram 

sob a administração da empresa americana Dodsworth & Co. 

O arranjo das estruturas é composto por uma barragem de concreto em 

arco gravidade, barrando o curso principal do rio, desprovida de galeria de 

drenagem de fundação, e um vertedouro situado em uma sela topográfica 

na margem esquerda (Figura 2.234). O arco da barragem Eugênio Gudin é 

uma estrutura em alvenaria de pedra com perfil trapezoidal (Figura 2.235).

O início da construção se deu em 1909, sofrendo paralisações e modificações 

no projeto original. A conclusão das obras foi em 1924. Em 1910, um ano 

EUGÊNIO GUDIN
EX-ACARAPE DO MEIO

CE

Acarape
1909 a 1924
1912
Técnica

após o início da construção, foi aprovada modificação na galeria da tomada 

d’água, sendo substituída a alvenaria de pedra do projeto inicial por 

concreto ciclópico. No início de 1912 houve modificação na torre da tomada 

d’água e um aumento nas dimensões da galeria. Por essa mudança, a torre 

passou a ter uma seção retangular e uma comporta quadrada tipo Stoney.

Situado na margem esquerda, com soleira em cota 3 m abaixo do coroamento 

da barragem, o sangradouro é do tipo soleira espessa e deságua na bacia do rio 

Barra Nova, sendo as descargas vertidas retornadas ao curso do rio Acarape. A 

tomada d’água está localizada em uma torre de alvenaria de pedra. A adução 

atravessa o corpo da barragem por uma galeria. As comportas, assim como 

todas as peças em contato com a água, são de bronze.

A fundação e as ombreiras são formadas por rochas cristalinas pré-

cambrianas gnáissicas e magmáticas. As pedras e agregados utilizados na 

construção da barragem foram extraídos de ocorrências próximas à obra.

Não foram encontrados dados sobre os estudos hidrológicos utilizados 

para dimensionamento do açude. Aparentemente, a julgar por memórias 

encontradas, o dimensionamento oi feito tomando por base seções topográficas 

transversais aos rios e informações sobre a enchente máxima ocorrida.

Para controle do rio, durante a construção foi executado um dique auxiliar 

de concreto armado com a função de elevar o nível d’água para desviá-

la para um canal lateral de terra, situado em cota superior na ombreira, 

possibilitando trabalhar a seco nas fundações. 
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Figura 2.234 – Barragem 
Eugênio Gudin, do açude 
Acarape do Meio (Internet 
https://pt.wikipedia.
org/wiki/A%C3%A7ude_
Acarape_do_Meio

Figura 2.236 – A barragem 
em arco gravidade durante a 
construção (Internet http://
cearaemfotos.blogspot.
com/2014/05/acude-
acarape-do-meio.html)

Figura 2.235 – Projeto da barragem em arco 
gravidade (Internet www.dnocs.gov.br/~dnocs/
doc/canais/barragens/Barragem%20do%20
Ceara/acarape_do_meio.htm)

EUGÊNIO GUDIN
EX-ACARAPE DO MEIO

CE

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ude_Acarape_do_Meio
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ude_Acarape_do_Meio
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ude_Acarape_do_Meio
http://cearaemfotos.blogspot.com/2014/05/acude-acarape-do-meio.html
http://cearaemfotos.blogspot.com/2014/05/acude-acarape-do-meio.html
http://cearaemfotos.blogspot.com/2014/05/acude-acarape-do-meio.html
http://cearaemfotos.blogspot.com/2014/05/acude-acarape-do-meio.html
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2. Descrição do acidente

Em 1912, durante a construção da obra, face às intensas precipitações 

pluviométricas na região do rio Pacoti, principal tributário da sua bacia 

hidrográfica, as águas transbordaram a ensecadeira e romperam uma das 

ombreiras, danificando o canal de desvio e inundando as fundações. Foram 

feitas algumas modificações no cronograma de execução que só teve sua 

conclusão 15 anos após iniciada. O engenheiro Eugênio Gudin prestou 

serviços na construção desta barragem. Depois, veio a ser importante ator 

na macroeconomia nacional e Ministro da República.

3. Consequências do acidente

Não há informações.

4. Medidas de recuperação

Não há informações.

5. Causas do acidente

Não há informações. Aparentemente, foi por galgamento da ensecadeira.

6. Material consultado

BAIMA, S.K.O. – Uma metodologia multicritério construtivista para a avaliação 

da vulnerabilidade de barragens e regiões a jusante. Tese de Doutorado. UFC. 

Fortaleza, CE 2015. 158 páginas. (Barragem Eugênio Gudin, à pág. 88).

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no 

Nordeste do Brasil. Fortaleza. DNOCS – 1982. Araujo, J.A.A. (Coordenador) – 

160 páginas. (Barragem Eugênio Gudin, pág. 81-87).

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Açude Acarape 

do Meio – texto extraído da internet - 2008 - https://www.dnocs.gov.

br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/acarape_do_

meio.htm - acesso em 26/11/2018.

EUGÊNIO GUDIN
EX-ACARAPE DO MEIO

CE

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/acarape_do_meio.htm
https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/acarape_do_meio.htm
https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/acarape_do_meio.htm
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Nota – O caso da ruptura das duas barragens, a seguir apresentado, é 

emblemático no sentido de que replica o padrão de comportamento de 

tantos outros casos que ocorrem “diariamente” em território brasileiro, 

onde pequenas barragens são construídas sem obedecer a requisitos 

básicos, como a existência de um projeto, de acompanhamento técnico 

e de autorização governamental. Assim, acabam resultando em desastres 

anunciados. No caso a seguir, felizmente, não houve vítimas fatais, mas as 

consequências afetaram a vida e a rotina da população da região durante 

semanas, até o restabelecimento das vias de comunicação e transporte.

1. Descrição da barragem

Trata-se de duas pequenas barragens de terra, envolvidas no mesmo evento 

temporal. Elas se localizam na Fazenda Felícia, a meio caminho entre as 

cidades de Itaberaí e Itauçu, Estado de Goiás, à margem da rodovia GO 070.

As barragens são de construção muito recente, suspeitando-se que, pelo 

menos uma, a de montante, ainda estivesse em processo construtivo. 

Segundo a imprensa, o dono da propriedade não possuía licença ambiental 

para construir as barragens.

2. Descrição do acidente

Na data do evento (20 de fevereiro de 2016) não chovia, o que descarta a 

responsabilidade da meteorologia no mecanismo de ruptura. Pouco antes 

do rompimento da barragem de montante, caminhões caçamba carregados 

com solo se dirigiam ao local para alteá-la ou para proceder a reparos, não 

havendo registro claro das atividades em curso. O rompimento ocorreu na 

porção central da barragem, com a abertura de uma brecha no espaço de 

poucas horas. A situação evoluiu rapidamente, liberando um volume de 

água considerável (Figura 2.237).

3. Consequências do acidente

A onda formada a partir da ruptura da barragem de montante alcançou 

rapidamente a barragem de jusante, destruindo-a após galgamento. A lama 

prosseguiu ao longo do vale até atingir e danificar um trecho da pista da 

rodovia GO 070 (Figura 2.238).

FAZENDA FELÍCIA GO

Córrego local
Recente
20/02/2016
Jornalística
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Figura 2.237 – A barragem de montante em processo de ruptura (Internet http://
g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-
rompimento-de-barragem-em-go.html)

Figura 2.238 – Trajetória da onda de lama e detritos até alcançar a pista da 
rodovia GO 070, danificando-a (Google Earth, de 29/04/2016)

Figura 2.239 – Destruição de trecho da 
pista da rodovia GO 070 (Internet - http://
g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/
policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-
rompimento-de-barragem-em-go.html)

FAZENDA FELÍCIA GO

http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/04/policia-indicia-6-e-divulga-novo-video-do-rompimento-de-barragem-em-go.html
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4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação dos danos 

causados pelo acidente. Segundo consta no Google Earth (imagem de 

20/09/2017), a barragem de jusante foi reconstruída e seu reservatório se 

encontrava cheio de água, enquanto que o local da barragem de montante 

permanecia exibindo os escombros do acidente.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações sobre as causas do acidente que ocorreu na 

barragem de montante, sendo que a de jusante foi destruída após galgamento, 

em típico efeito cascata. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra 

o Meio Ambiente (DEMA) concluiu o inquérito sobre o rompimento das duas 

barragens próximas à rodovia GO 070 tendo identificado falhas no projeto e 

na execução, além da falta de licenciamento ambiental. Tais aspectos foram 

classificados como sendo os principais motivos do acidente que provocou a 

interdição total da via por quase um mês. O inquérito solicitou o indiciamento 

do proprietário da fazenda, de dois engenheiros envolvidos no projeto, dois 

executores da obra e do secretário de Meio Ambiente de Itaberaí (este último, 

por omissão). Um dos engenheiros foi indiciado por exercício irregular da 

profissão, pois fez o projeto antes de concluir o curso superior.

As imagens do Google Earth (2020) mostram que duas das pequenas 

barragens de montante foram reconstruídas.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatórios de Segurança de Barragens, 

2016.

POLÍCIA CIVIL – Estado de Goiás - www.policiacivil.go.gov.br/noticias/dema-

conclui-inquerito-sobre-rompimento-de-barragens-em-itaberai.html - 

acesso em 23/11/2018.

FAZENDA FELÍCIA GO

http://www.policiacivil.go.gov.br/noticias/dema-conclui-inquerito-sobre-rompimento-de-barragens-em-itaberai.html
http://www.policiacivil.go.gov.br/noticias/dema-conclui-inquerito-sobre-rompimento-de-barragens-em-itaberai.html


Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

O sítio da barragem é na Mina do Fernandinho, Estado de Minas Gerais, a cerca 

de 40 km de distância de Belo Horizonte, à margem da rodovia entre a Capital 

e a cidade de Ouro Preto. Trata-se de uma barragem de contenção de rejeitos 

de mineração de ferro, operada pela Itaminas Comércio de Minérios S.A. 

A barragem, com cerca de 40 m de altura, foi alteada a montante. Os 

alteamentos ocorriam pelo lançamento sobre o rejeito sedimentado sem 

compactação (Figura 2.240). O dique de partida com até 10 m de altura 

havia sido feito com canga e matacões de itabirito. Na barragem, entre 10 

m e 20 m, foi empregado cascalho de canga. A partir dos 20 m até os 40 

m, nos alteamentos foi utilizado o rejeito mais grosso do beneficiamento.  

O material do rejeito e da própria barragem era uma areia muito fina, 

siltosa, com proporções variadas de um local para outro de finos de minério 

de ferro, com muito pouca argila e alguma mica. O talude possuía uma 

inclinação de 42° (1,1 H : 1 V).

Nos alteamentos, o rejeito era lançado em camadas de 1 m a 2 m 

de espessura, apenas “compactadas” pelo próprio equipamento de 

espalhamento. Em função disso, o maciço apresentava uma estrutura fofa 

com densidade abaixo da crítica. O aterro, ao ser submetido a esforços 

cisalhantes, apresentaria uma tendência de redução da porosidade com 

desenvolvimento de pressões neutras, o que tornaria o maciço suscetível à 

liquefação espontânea. A barragem se apoiava em quartzitos na ombreira 

direita e em parte da fundação e em itabiritos na ombreira esquerda.

FERNANDINHO MG

Córrego Fazenda Velha
Iniciada em 1984
16 de maio de 1986
Técnica

Figura 2.240 – O processo de 
alteamento para montante ocorria 
pelo lançamento do rejeito sem 
compactação (Parra & Lasmar, 1987)
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A barragem somente foi alteada até 1984. A partir dessa data, foi construído 

um dique, dividindo o reservatório em dois setores (Figura 2.241). 

O rejeito era lançado em um dos setores, enquanto se processava o 

desassoreamento do outro setor. Isso indica que o maciço da barragem (e/

ou sua fundação) possuía(m) uma permeabilidade suficiente para drenar 

o rejeito de um setor abaixo do nível d’água do setor adjacente. Não havia 

projeto da barragem, de modo que é difícil dizer se existia um tapete 

Figura 2.241 – Distribuição esquemática 
dos compartimentos quando ocorreu o 
acidente (Viotti, 2016)

drenante na base da mesma. A drenagem era (provavelmente) provida 

pela camada de solo arenoso proveniente da desintegração do quartzito 

existente na fundação, bem como pelo próprio quartzito permeável.

Na época do acidente, o topo da barragem se situava cerca de 2 m acima 

do rejeito contido no reservatório. Havia dispositivos de medição do nível 

d’água na barragem.

FERNANDINHO MG
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2. Descrição do acidente

Segundo testemunhas, a ruptura da barragem ocorreu em duas etapas. A 

primeira etapa consistiu numa ruptura lenta, próxima à ombreira direita, 

envolvendo um compartimento que se encontrava com lama. Posteriormente, 

ouviu-se um estrondo seguido pelo colapso total da barragem, dando origem 

a uma onda de lama. Os depoimentos das testemunhas atestam a rapidez 

com que a lama escorreu para jusante (Figura 2.242). Em poucos segundos, 

a onda percorreu a distância entre o pé da barragem e o laboratório da mina, 

situado a 500 m, comprovando o alto grau de fluidez da massa envolvida. 

Cerca de 10 a 15 minutos mais tarde, ocorreu um segundo episódio, de 

proporções menores, envolvendo o material mais seco situado à esquerda, 

desconfinado pelo primeiro escorregamento. 

A grande declividade do talvegue a jusante desempenhou papel importante 

na extensão de 8 km de área atingida. A Figura 2.242 mostra em planta as 

dimensões da área da barragem afetada.

No corpo da barragem abriu-se uma cratera em forma de anfiteatro de 

contornos irregulares, correspondendo ao espaço deixado por cerca de 

350.000 m3 de material que escorreu para jusante (Figura 2.243). Entretanto, 

a maior parte do maciço permaneceu in situ. Extensas trincas longitudinais 

(ao eixo) podiam ser observadas na porção de aterro remanescente.

Observou-se em seguida que o rompimento do maciço não ocorreu até a 

base da barragem, permanecendo um pequeno corpo de aterro mascarado 

pela cobertura de rejeito. Isso mostra que a barragem, no trecho rompido, 

estava apoiada em terreno firme, de resistência ao cisalhamento superior à 

do aterro (Figura 2.244).

No momento do acidente não estava chovendo nem ocorreram detonações. 

O único agente externo consistia na presença de três caminhões e de uma 

pá-carregadeira atuando na crista da barragem, reparando erosões no 

talude de jusante.

FERNANDINHO MG
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FERNANDINHO MG

Figura 2.244 – Seção levantada após a ruptura mostrando que a superfície de escorregamento 
permaneceu dentro do aterro sem alcançar a fundação (Parra & Lasmar, 1987)

Figura 2.242 – Área afetada pelo colapso da barragem (Viotti, 2016) Figura 2.243 – Imagem de 30/05/1986 tirada a partir da barragem, 
olhando para jusante (Viotti, 2016b)
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3. Consequências do acidente

Os três caminhões e a pá-carregadeira que se encontravam no topo da 

barragem foram todos envolvidos e arrastados pela massa liquefeita. 

O acidente registrou sete vítimas fatais. Romperam-se três pequenas 

barragens de decantação de sedimentos e captação de água situadas a 

jusante. Ocorreu, ainda, a destruição da vegetação e o assoreamento na 

faixa atingida pela onda de lama até alcançar o rio das Velhas.

4. Medidas de recuperação

Não há informações.

5. Causas do acidente

As causas do acidente não foram totalmente esclarecidas e somente 

poderiam sê-lo mediante uma investigação técnica detalhada sobre todos 

os fatores intervenientes. A ruptura ocorreu porque a inclinação e a altura 

do talude externo não eram compatíveis com as características do material 

estocado e com o processo de construção a montante.

A barragem vinha se mantendo estável há cerca de dois anos (desde 

1984), com a altura e a inclinação finais. O único fator que poderia ter se 

alterado antes da ruptura é a altura do nível d’água dentro do reservatório. 

Como não havia chovido, admite-se que o sistema de drenagem, caso 

existisse, tenha perdido gradativamente sua eficiência, por colmatação 

ou obstrução, causada pelos componentes de granulometria mais fina 

dos rejeitos acumulados. A ascensão da linha piezométrica é um fator que 

poderia ter levado à ruptura da barragem. A presença simultânea de quatro 

equipamentos trabalhando e causando vibrações não pode ser considerada 

simples coincidência e, provavelmente, serviu de gatilho para desencadear 

o processo de ruptura da barragem que já se encontrava em situação crítica.

A inexistência de um projeto de Engenharia, a falta de drenagem e a ausência 

de um monitoramento geotécnico concomitante à construção da barragem 

de rejeitos são os elementos primordiais que deram origem a este acidente.

6. Material consultado

ICOLD - International Commission on Large Dams – Tailing Dams – Risk of 

dangerous occurrences – Lessons learnt from practical experience. Bulletin 

121. 2001. 144 páginas. (Fernandinho – pág. 103).

MEDEIROS, C.H. – Lei de segurança de barragens e avaliações de risco. In: 

XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Foz do Iguaçu, 2016. Tema 

113. 41 páginas.

PARRA, P.C. & LASMAR, N.T. – Ruptura da barragem de rejeitos da Mina do 

Fernandinho. In: Simpósio sobre barragens de rejeitos e disposição de 

resíduos industriais e de mineração. Rio de Janeiro, 1987. Anais. Rio de 

Janeiro: ABMS/ABGE/CE, 1987. V.1. p. 423-445.

VIOTTI, C.B. - Acidente na mina de Fernandinho – Itabirito – Minas Gerais. 

Sem data e sem indicação de publicação. 2016. 23 páginas.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Fontes Velha é localizada na Serra das Araras, Estado 

do Rio de Janeiro, e pertence ao sistema Light. Inaugurada em maio de 1908, 

com potência nominal final de 24 mil kW, possuía seis unidades geradoras 

Pelton de eixo vertical e utilizava as águas da represa do Ribeirão das Lajes.  

A Figura 2.245 mostra os principais componentes da usina. A casa de válvulas, 

no alto da imagem, é alimentada por meio de túnel e dutos metálicos a partir 

da referida represa. Na base da imagem está a casa de força.

A imagem mostra, ainda, que a chaminé de equilíbrio, também denominada 

de suspiro, é constituída por tubulações metálicas apoiadas sobre a encosta, 

subindo atrás da casa de válvulas. É visível a cicatriz na encosta ocasionada 

pelo acidente de 4 de março de 2004.

FONTES VELHA
CHAMINÉ

RJ

Ribeirão das Lajes
Iniciada em 1903, finalizada em 1908
4 de março de 2004
Técnica

Figura 2.245 – A usina de Fontes Velha, na base da encosta, 
era abastecida por condutos forçados que partiam da casa de 
válvulas, visível na parte superior da imagem. Na foto, os condutos 
forçados da casa de força de Fontes Velha já haviam sido retirados 
(direita hidráulica). Os três condutos visíveis alimentam as três 
unidades de Fontes Nova (Silva Neto & outros, 2005)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição do acidente

O súbito rompimento de uma das tubulações da chaminé de equilíbrio da 

casa de válvulas deu início a um fluxo de água da ordem de 15 m3/s, que 

durante cinco horas incidiu sobre a superfície da encosta, desencadeando um 

intenso processo erosivo favorecido pela forte declividade do local. À medida 

que o fluxo d’água acentuava a erosão, aprofundando o ravinamento, novos 

deslizamentos surgiam nas laterais, provocando uma verdadeira “corrida 

de detritos”, envolvendo solo, blocos de rocha, raízes, troncos e galhos de 

árvores. A erosão produziu um sulco com largura variando entre 25 e 70 m, 

com extensão da ordem de 80 m. Em correspondência ao acesso à casa de 

válvulas, a corrida de detritos precipitou-se pela encosta íngreme causando 

a ruptura de um trecho com cerca de 18 m de extensão de uma cortina 

atirantada e, consequente, a destruição do próprio acesso (Figura 2.246).

A partir daí, os detritos seguiram por um talvegue natural, caindo no canal de fuga 

da adjacente hidrelétrica de Nilo Peçanha, restringindo o fluxo do canal de fuga e 

causando erosões localizadas nos taludes vizinhos, até finalizar seu movimento 

nas águas da represa da hidrelétrica de Pereira Passos, que é situada a jusante.

FONTES VELHA
CHAMINÉ

RJ

Figura 2.246 – A elevada declividade da encosta contribuiu para a formação 
de uma verdadeira “corrida de detritos” que rompeu uma cortina atirantada, 
destruindo um trecho do acesso à casa de válvulas. Assinalado pela seta, o local 
do rompimento do suspiro (chaminé de equilíbrio) (Silva Neto & outros, 2005)
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3. Consequências do acidente

Cessada a causa da corrida de detritos, a porção superior do trecho 

acidentado da encosta ficou com uma inclinação próxima de 45°, com 

riscos de novos deslizamentos. Como já referido, uma cortina atirantada 

sofreu ruptura com consequente perda do acesso à casa de válvulas.

4. Medidas de recuperação

Para permitir a contratação dos serviços para recuperação da área, foi 

desenvolvido um projeto conceitual das obras consideradas necessárias. 

Posteriormente, o documento foi detalhado com as adaptações necessárias 

em função das variações topográficas encontradas após a limpeza e 

remoção dos materiais remanescentes do escorregamento.

As obras de recuperação foram subdivididas em dois trechos: superior e 

inferior à casa de válvulas. O trecho superior era localizado acima da El. 

355,00 m, enquanto o trecho inferior era situado entre o pátio de manobras 

de veículos e a entrada de um canal de drenagem localizado próximo à 

subestação da hidrelétrica de Nilo Peçanha. 

De forma resumida, foram previstas as seguintes obras para tratamento da 

área erodida no trecho superior: a) proteção da encosta com revestimento de 

concreto projetado reforçado com chumbadores; b) nos taludes laterais, corte 

para a redução de suas inclinações e revestimento com tela vegetal; c) na parte 

central, a contenção dos blocos de concreto (antigos apoios das tubulações 

do “suspiro”, demolidos e/ou deslocados durante o escorregamento) com 

gigantes de concreto armado e/ou tirantes, chumbadores e concreto junto 

à base; d) muros de gravidade nas duas gargantas formadas pela erosão no 

extremo do trecho, construídos com sacos de solo-cimento para depósito de 

material demolido ou escavado a montante; e) revestimento para a proteção 

superficial do talude com tela vegetal; f) drenagem superficial com canaletas 

do tipo trapezoidal em concreto e recuperação, onde necessário, do sistema 

de drenagem existente e não afetado pela corrida de detritos. 

Na região do pátio de manobras e acesso de veículos à casa de válvulas, as 

obras previstas para recuperação da área consistiram em: a) reaterro da erosão, 

reconstituindo a conformação original da área, incluindo a execução de um 

sistema de drenagem subsuperficial; b) recomposição do pavimento, com 

revestimento de paralelepípedos; c) construção de fechamento no fundo da 

erosão com muro de concreto ciclópico, no alinhamento do trecho de cortina 

atirantada rompido; d) reconstrução de um trecho de cortina atirantada com 

20 m de comprimento; e) recuperação de uma erosão localizada na base de 

um dos trechos remanescentes da cortina atirantada (Figura 2.247). 

Já na região a jusante da cortina atirantada, as providências consistiram 

em: a) corte para redução da inclinação do talude erodido pelo acidente, 

localizado na lateral esquerda do talvegue e logo após a cortina atirantada, 

e sua proteção, com revestimento de tela vegetal; b) obras de estabilização 

nos taludes laterais do talvegue, com cortes e emprego de tala vegetal; c) 

drenagem superficial com canaletas do tipo trapezoidal em concreto, sendo 

prevista também a inspeção e recuperação, onde necessária, de canaletas de 

drenagem em concreto; d) reconstituição do caminho para acesso à válvula 

do dreno do túnel 1 da hidrelétrica de Nilo Peçanha. Esse caminho se inicia na 

lateral da linha férrea para acesso ao alto da encosta; e) recuperação da caixa 

de proteção da válvula do dreno do túnel 1 da hidrelétrica de Nilo Peçanha. 

FONTES VELHA
CHAMINÉ

RJ
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Figura 2.247 – Medidas de 
recuperação da encosta 
no trecho intermediário de 
acesso à casa de válvulas 
(Silva Neto & outros, 2005)

FONTES VELHA
CHAMINÉ

RJ
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5. Causas do acidente

Os dutos metálicos que alimentavam a casa de válvulas da usina hidrelétrica 

Fontes Velha (Figuras 2.245 e 2.246) datam do começo do século XX. Trata-

se, portanto, de um sistema de adução já submetido a um longo período 

de trabalho. Neste período, ocorreram alteamentos da barragem de Lajes, 

que abastecia a usina, sendo que, a cada alteamento, todo o sistema de 

adução passava a ser submetido a condições crescentes de pressão interna. 

A chaminé de equilíbrio, entretanto, já havia sido dimensionada para a cota 

máxima a ser alcançada pelo reservatório após o alteamento da barragem 

em 1958. A chaminé de equilíbrio foi construída apoiando-se tubulações 

metálicas ao longo de um plano inclinado na encosta, a montante da casa 

de válvulas. Na data do evento, ocorreu um episódio de rejeição de carga 

muito forte com o fechamento súbito do sistema de geração. Tal fato se 

refletiu ao longo de toda a tubulação do suspiro através do aumento das 

pressões internas que encontraram um ponto de fraqueza na tubulação 

situada do lado esquerdo hidráulico, causando a ruptura.

6. Material consultado

SILVA NETO, A., SILVA, S.B.R.S. & SILVA, M.G.B. – Relato de uma corrida de detritos 

e das obras de recuperação das áreas por ela afetadas. In: COBRAE, 2005.

FONTES VELHA
CHAMINÉ

RJ
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1. Descrição da barragem

A usina de Fontes Velha, em Ribeirão das Lajes, no município de Piraí, Estado 

do Rio de Janeiro, representou o primeiro grande empreendimento do grupo 

canadense Light (The Rio de Janeiro Light and Power Co. Ltd.), com potência 

inicial instalada de 12 MW. Para tanto, o curso d’água Ribeirão das Lajes foi 

barrado com uma estrutura de concreto em arco gravidade de 100 m de raio, 

com 32 m de altura e 234 m de extensão de crista, dos quais 134 m eram do 

vertedouro de soleira livre. A barragem foi implantada em 1906 e é a primeira 

grande barragem brasileira pelos critérios do ICOLD. De 1906 em diante, a usina 

foi progressivamente ampliada. Inicialmente, contou com unidades Pelton 

(Fontes Velha) complementadas com três unidades Francis (Fontes Nova). O rio 

Piraí foi represado pela barragem de Tocos, situada em Rio Claro (RJ) e desviado 

pelo túnel que liga Tocos ao reservatório de Lajes (na época, o mais extenso 

túnel hidráulico do mundo), caracterizando transposição de bacia. 

Em 1940, a Light foi autorizada a ampliar a capacidade da usina, o que 

implicou no alteamento da barragem de Lajes em 26 m, passando o 

reservatório a uma capacidade de armazenamento superior a 1 x 109 m3. 

O alteamento da barragem, que se transformou de arco gravidade para 

contrafortes, implicou também na construção da barragem de Cacaria 

e de três diques de contenção em selas topográficas. Dentre eles estava 

o chamado Dique IV, que constou de um aterro com 5 m de altura, com a 

compactação feita através do tráfego de caminhões.

O Dique IV era atravessado pelo Túnel FT-1, que abrigava os dois dutos 

metálicos de adução à usina Fontes Velha, e conduzia as águas para uma 

casa de válvulas situada a cerca de 3.000 m de distância, antes de serem 

distribuídas para os vários condutos forçados. Depois de turbinada, parte 

dessa água é captada pelo sistema de abastecimento de Ribeirão das Lajes 

para atender à demanda da cidade do Rio de Janeiro e municípios próximos.

Desde o início, o Dique IV apresentou problemas de recalques e 

estanqueidade, com percolação excessiva e crescente, à medida que o nível 

do reservatório de Lajes aumentava. Entre 1942 e 1948 foram executadas 

injeções de calda de cimento na zona de montante, sem resultados 

satisfatórios. Em 1948, a Light contratou o professor Karl Terzaghi, que 

propôs a execução de obras de reconstrução do dique. Iniciadas em 1951, 

as obras prosseguiram durante diversos anos, sendo finalizadas em 1958. 

Dentre essas obras, destacaram-se a execução de um filtro vertical, um 

túnel de descarga das águas coletadas pelo filtro, um aterro compactado e 

um sistema de drenagem e proteção superficial.

O recrudescimento de infiltrações com a elevação do reservatório induziu 

a Light a manter o nível abaixo da previsão de projeto, de modo que o 

reservatório nunca alcançou seu nível máximo, não ultrapassando a El. 

415,00 m. Permaneceu, portanto, cerca de 15 m abaixo do previsto.

FONTES VELHA
DIQUE 4

RJ

Ribeirão das Lajes
1958 
9 de março de 1960
Técnica
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2. Descrição do acidente

No final de 1958, pouco tempo após a finalização dos trabalhos de 

alteamento da barragem de Lajes e construção/elevação dos diques, ocorreu 

um escorregamento na ombreira direita jusante do Dique IV, envolvendo 

cerca de 10.000 m3 de material. Em 1959 houve nova movimentação. Em 

9 de março de 1960, a reativação do deslizamento quase alcançou a crista, 

além de envolver, simultaneamente, o aterro e a fundação, em seu lado 

direito (Figura 2.248).

3. Consequências do acidente

 A consequência do acidente de 1960 foi a percepção do nível de insegurança 

que a situação do Dique IV transmitia. Ainda passaria algum tempo antes 

que a Light contratasse a avaliação das condições do dique e a elaboração 

de um projeto de recuperação.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação e estabilização foram finalmente realizados 

em meados da década de 80 e envolveram a construção de um grande 

enrocamento de pé do talude, bem como de um aterro adicional a jusante, 

com uma camada drenante intermediária. O conjunto dessas obras atingiu 

a altura total de 94 m (Figura 2.249).

As ombreiras do dique foram retaludadas com declividade final de 1,0 V : 1,7 

H com bermas de 3 m de largura em intervalos de 8 m de altura.

Antes do início da escavação do trecho central do dique foram instalados 

drenos horizontais profundos no pé da trincheira a ser escavada para 

assentamento do enrocamento de pé. Foram realizadas injeções de calda 

de cimento nos falhamentos existentes nas duas ombreiras, com direção 

montante-jusante. Além disso, foi injetada argamassa e calda de cimento 

ao redor da tubulação desativada dos Alimentadores I e II.

5. Causas do acidente 

O escorregamento de 1960 foi a expressão mais evidente da fragilidade que o 

Dique IV exibia desde sua implantação. A decisão de não se elevar o nível do 

reservatório também decorria deste mesmo aspecto e persiste até a data de 

emissão deste livro. Na ausência de informações mais precisas a respeito do 

quadro geotécnico formado pelo binômio dique-fundação, pode-se creditar ao 

processo construtivo, ao menos em parte, a responsabilidade pelos percalços e 

problemas ocorridos no Dique IV em seus primeiros 40 anos de existência.

FONTES VELHA
DIQUE 4

RJ
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Figura 2.249 – Medidas de 
reforço implementadas na 
década de 1980 no Dique IV 
(Domingues & Pais, 1985)

Figura 2.248 – Vista 
do desmoronamento 
ocorrido em março de 
1960 no talude jusante do 
Dique IV (Arquivo Light)

FONTES VELHA
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6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n0 86. 198 páginas.

CBDB – Comitê Brasileiro de Barragens – A história das barragens no Brasil, Séculos XIX, XX e XXI: cinquenta anos do Comitê Brasileiro de Barragens/ Coordenador 

- Flávio Miguez de Mello; Editor - Corrado Piasentin. Rio de Janeiro, CBDB, 2011. 524 páginas.

DOMINGUES, N.R. & PAIS, F. – As obras de recuperação do Dique IV. In: XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens. Belo Horizonte, 1985. CBGB. V.2, pág. 263-273.

MELLO, F.M. – Recuperação de barragens e reservatórios – Aspectos físicos e ambientais. In: XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens, Belo Horizonte, MG. 

Novembro/1985. CBGB. Vol. II. Tema II. Páginas 155-223.

MELLO, F.M. & SILVA NETO, A.S. – A Light no Rio de Janeiro, a cidade luz sul-americana – A história das barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, 2011, 

Pág. 131-142.
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1. Descrição da barragem

A UHE Foz do Chapecó foi erguida ao longo do rio Uruguai, na chamada “Volta 

Grande”, divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre os 

municípios de Águas do Chapecó (SC) e Alpestre (RS). A barragem tem 598 m de 

extensão na crista e 48 m de altura e foi a primeira do Brasil a utilizar a técnica 

do núcleo asfáltico em barragem de enrocamento. A barragem foi construída 

a montante da foz do rio Chapecó, a partir da qual o rio Uruguai descreve 

extensa curva de 180º para a esquerda formando um grande U. Implantada 

em vale aberto formado em rochas basálticas, a barragem é constituída por 

estrutura de concreto gravidade do vertedouro. São 15 grandes comportas de 

segmento de 18,70 m x 20,60 m (Figura 2.250) instaladas na margem direita e 

no leito do rio, com capacidade de 62.190 m³/s. 

As estruturas do vertedouro foram implantadas na primeira fase de desvio 

do rio sob proteção de longa ensecadeira de terra e rocha. Com o desvio 

do rio em sua segunda fase passando por adufas na estrutura de concreto 

do vertedouro, foi construído o maciço de enrocamento com núcleo de 

concreto asfáltico em parte do leito do rio até a ombreira esquerda. Nesta 

ombreira esquerda foi efetuada a escavação para a implantação de uma 

pequena casa de força que deveria gerar energia elétrica com a vazão 

remanescente, obrigatoriamente deixada para jusante. Embora muito 

econômica, essa casa de força não foi ainda instalada (2021). 

A partir da região da margem esquerda, foi escavado um canal e foram abertos 

dois túneis de seção transversal de 18 m x 18,15 m e comprimento de 357 m que, 

complementados com diques de terra e enrocamento que formam o pequeno 

reservatório a montante da tomada d’água, alimentam a casa de força. Esta é 

operada a fio d’água, abrigando quatro unidades Francis num total de 855 MW 

e foi implantada à margem direita do rio Uruguai, a jusante da grande curva. 

2. Descrição do acidente 

Entre 26 e 30 de junho de 2014 ocorreram fortes chuvas na região a montante 

do empreendimento e aduziram elevadas vazões ao sítio na ordem de 

30.000 m³/s, as maiores nos últimos 25 anos e as primeiras relevantes 

desde o início da operação da usina. Na passagem da cheia, a barragem 

sofreu danos, a saber: a) na margem direita, ocorreu a erosão do talude 

lateral da estrada de acesso à usina, provocando interdição da via; b) na 

margem esquerda, ocorreu erosão da estrada de acesso à área a jusante da 

barragem; c) ocorreu erosão parcial do espigão de enrocamento de proteção 

da barragem; e d) registrou-se a queda do muro intermediário a jusante do 

vertedouro. O referido muro a jusante do vertedouro foi implantado entre 

os vãos das comportas 4 e 5 para propiciar as operações de ensecamento 

durante a construção (para fins de desvio do rio) (Figura 2.250).

Em maio de 2017, uma nova cheia gerou fissuras no trecho de muro 

remanescente (Figura 2.251).

A Figura 2.252 mostra a seção de projeto do muro, que, como já referido, se 

destinava a servir de apoio para uma operação de ensecamento durante a 

construção da obra.

FOZ DO CHAPECÓ SC

Uruguai
Não conhecida
28 e 29 de junho de 2014
Técnica escassa
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Figura 2.251 – Vista do trecho de muro que sobrou após seu rompimento 
parcial, na enchente de junho de 2014. São visíveis as trincas causadas por 
nova enchente em maio de 2017 (Cantarino, 2018)

Figura 2.250 – Vertedouro da UHE Foz do Chapecó antes do rompimento do muro 
(assinalado) (Foz do Chapecó Energia S.A.)

FOZ DO CHAPECÓ SC
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Figura 2.252 – Seção indicando o trecho de muro que rompeu (Carvalho, 2016)

FOZ DO CHAPECÓ SC
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3. Consequências do acidente

O rompimento do muro gerou controvérsia entre proprietário e consórcio 

construtor a respeito da responsabilidade relacionada com a recuperação 

da estrutura. A questão ganhou vulto, visto que as discussões passaram a 

girar em torno das condições de segurança da obra e dos possíveis riscos de 

rompimento da barragem.

Com base nas recomendações da junta de consultores, o Consórcio 

Construtor Volta Grande (CVG), responsável técnico pela construção da 

usina, concluiu a maior parte das obras recomendadas, independentemente 

da questão de custo, que estava em discussão separada e em fórum jurídico 

específico. Desta forma, a Foz do Chapecó Energia tomou as providências 

necessárias para preservar a segurança do empreendimento.

Na definição da solução a ser adotada, foi fundamental o reconhecimento 

de que o muro que rompeu parcialmente nunca teve função estrutural além 

daquela de servir de apoio para uma operação de ensecamento. Portanto, 

não traria risco nem para a segurança da barragem, nem para o vale a jusante. 

4. Medidas de recuperação

A junta de consultores da Foz do Chapecó Energia e o Consórcio Volta 

Grande realizaram análises adicionais sobre o muro e concluíram pela sua 

remoção, visando evitar a necessidade de manutenções futuras, e não por 

questões estruturais.

Para tanto, foi aberto um canal de descarga provisório na ombreira direita, 

fora das estruturas de concreto, capaz de manter a vazão sanitária para 

jusante. Os trabalhos de remoção do muro foram iniciados em setembro 

de 2017, mas tiveram que ser interrompidos devido ao período de chuvas 

subsequente. Em fevereiro de 2019 noticiou-se que para a retirada da parte 

submersa do muro seria construída uma ensecadeira provisória com o 

objetivo de realizar os trabalhos a seco (Figura 2.253).

5. Causas do acidente 

A documentação disponível não abordou o tema relacionado com as 

possíveis causas do rompimento parcial do muro. O assunto permanece, 

ao que tudo indica, restrito ao foro de discussões que trata da controvérsia 

entre o gestor e o construtor.

FOZ DO CHAPECÓ SC
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Figura 2.253 – Ensecamento de toda a área do vertedouro a jusante. Visível a parte do muro tombado e a descarga provisória da 
ombreira direita (Internet -https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/paisagem-diferente-chama-a-atencao-na-foz-
do-chapeco-47159)

FOZ DO CHAPECÓ SC

https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/paisagem-diferente-chama-a-atencao-na-foz-do-chapeco-47159
https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/paisagem-diferente-chama-a-atencao-na-foz-do-chapeco-47159
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CARVALHO, E. – Segurança de barragens e avaliação de riscos. Relato Geral do Tema 113 – In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. 2016. Foz do Iguaçu. 

CBGB. 79 páginas.

CANTARINO, A.A. – Desafios na visão do Regulador – II Encontro Técnico sobre acidentes e incidentes em barragens. Brasília – ANEEL. Maio/2018. Power Point. 
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem do Fundão, situada no município de Mariana, Estado de Minas 

Gerais, é propriedade da empresa Samarco Mineração e acumulava um 

volume de rejeitos de mineração de ferro da ordem de 45.000.000 de m³. 

Sua localização está indicada na Figura 2.254. O reservatório de rejeitos do 

Fundão situava-se adjacente ao reservatório de rejeitos de Germano que, 

por sua vez, era contido pela barragem de Germano e pelos diques Sela, 

Tulipa e Selinha, como se pode ver na Figura 2.255. Eles não romperam, 

embora possam ter sido danificados pela ruptura da barragem do Fundão.

A barragem do Fundão era do tipo alteado para montante. O dique de partida e os 

diques de alteamento foram construídos com solos selecionados compactados. 

Os alteamentos eram promovidos com rejeitos da mineração lançados 

hidraulicamente. A Figura 2.256 mostra uma imagem da barragem do Fundão. 

As posições das seções típicas estão mostradas nas Figuras 2.257 e 2.258. 

O presente texto é integralmente baseado no relatório emitido pela junta de 

consultores composta por Morgenstern, Vick, Viotti e Watts (2016).

FUNDÃO MG

Vale do Fundão, bacia do rio Doce
Gradual
5 de novembro de 2015
Técnica

Figura 2.254 - Localização da barragem do Fundão
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Figura 2.257 - Seção esquemática 
do projeto da barragem do Fundão 
(Modificado de Rezende, 2013)

Figura 2.256 - Vista geral da barragem do Fundão e posição das seções típicas  
(Imagem base capturada do filme que acompanha o Relatório Morgenstern e outros, 2016)

Figura 2.255 – Barragens do Complexo Germano

FUNDÃO MG
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Figura 2.258 - Seções realistas da barragem do Fundão à época da ruptura (A) Seção inferior (1-2 na Figura 3); (B) Seção superior (3-4 na 
Figura 3)(Seções obtidas no Apêndice H5-1 do Relatório Morgenstern e outros, 2016, com modificações)

FUNDÃO MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Histórico de eventos

O complexo de mineração de ferro de Germano produzia dois tipos separados 

de rejeitos saturados, um arenoso e outro argiloso, que eram conduzidos, em 

estado fluido, e seletivamente dispostos no reservatório de Germano. Em 

2005, o reservatório de Germano estava próximo da exaustão e o adjacente 

vale do Fundão foi escolhido para implantar um novo reservatório de rejeitos.

O projeto do novo reservatório de rejeitos preconizou dois diques. O Dique 

1, construído pelo método de alteamentos para montante, foi iniciado por 

um dique de partida com drenagem de base, objetivando acumular rejeito 

arenoso em condições drenadas. No Dique 2, posicionado a montante, 

Figura 2.259 - Posição dos diques e das galerias (Relatório Morgenstern e 
outros, 2016)

seriam lançados os rejeitos finos. Para esgotamento das águas superficiais 

foram concebidas duas galerias: a principal, do lado direito, e a secundária, 

do lado esquerdo. A Figura 2.259 mostra a posição dos diques e das 

galerias. A partir do final de 2008, com o dique de partida construído, teve 

início o lançamento de rejeitos no reservatório do Fundão. 

Em abril de 2009 foi observado um entubamento no talude de jusante 

do dique de partida, com fluxo de água (ver Figura 2.260). Considerando 

que o sistema de drenagem de base não estava funcionando, foi decidido 

implantar, na elevação em que o reservatório se encontrava (por volta 

de 826 m), um tapete drenante, indicado na Figura 2.258(A), constituído 

por camadas de brita e areia, tendo na saída tubulações de drenagem 

(cananetes). A Figura 2.261 mostra a implantação do tapete drenante em 

novembro de 2010. A vazão coletada por esse tapete foi monitorada a partir 

de agosto de 2010, como mostrado na Figura 2.262. 

Em julho de 2010 ocorreu um colapso na galeria principal, o que causou 

o aparecimento de um vórtice e resultou em uma depressão cônica em 

superfície, como mostrado na Figura 2.263. A fuga de material para a galeria 

não afetou os rejeitos além dos limites da depressão que se via em superfície.

Em novembro de 2012 foi observado o afundamento (sinkhole) associado a 

um colapso na galeria secundária (Figura 2.264).

FUNDÃO MG
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Figura 2.260 - Entubamento e fluxo na face de jusante do dique de partida  
(início de abril de 2009) (Relatório Morgenstern e outros, 2016)

Figura 2.261 - Foto de novembro de 2010 mostrando a fase final de construção 
do tapete drenante (Relatório Morgenstern e outros, 2016, Anexo B1 do 
Apêndice B, com acréscimos)

FUNDÃO MG
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Figura 2.262 - Monitoramento das vazões de saída no tapete drenante (Relatório 
da Polícia Federal, 2016, pág. 110, com modificações)

Figura 2.263 - Depressão 
em superfície resultante 
de colapso de trecho da 
galeria principal (Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

Figura 2.264 - Afundamento acima da galeria secundária  
(Apêndice K do Relatório Morgenstern & outros, 2016)

FUNDÃO MG
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Com os colapsos nas galerias, passou a existir preocupação com a sua 

capacidade de resistir às cargas que viriam com o prosseguimento do 

alteamento. Ambas as galerias foram inspecionadas. O trecho colapsado da 

galeria principal foi reparado e um projeto foi desenvolvido para reforçar e 

obturar (plugar) a galeria secundária.

Enquanto o reforço da galeria secundária não ficava pronto, foi promovido 

um “recuo” de 160 m para montante da crista do Dique 1 do lado esquerdo, 

em 2012 e 2013. Esse recuo pode ser visto em planta na Figura 2.265 e, em 

seção, na Figura 2.258 (B). 

Ao longo da operação, entre 2009 e 2015, foram observadas anomalias 

(surgências, percolações e trincamentos) em diversos pontos. Uma lista de 12 

dessas anomalias observadas e uma planta com sua posição (aproximada) 

estão apresentadas na Figura 2.266. Salvo nos casos considerados como mais 

graves (como o piping no dique de partida, as subsidências devido às falhas 

nas galerias, comentadas antes, e o trincamento no recuo, comentado adiante), 

esses eventos foram tratados convencionalmente (obturação das trincas e 

drenos invertidos nos pontos de surgência, por exemplo). Detalhes sobre esses 

eventos podem ser encontrados no Relatório de Morgenstern e outros, 2016.

Outro evento relevante ocorreu em agosto de 2014. Trincamentos intensos 

foram observados em superfície na crista, na face e a jusante do talude do recuo. 

FUNDÃO MG

Figura 2.265 - Recuo no plateau do lado 
esquerdo (Imagem base capturada 
do filme que acompanha o Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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A Figura 2.267 mostra a posição dessas trincas em planta (levantadas por 

topografia). A Figura 2.268 mostra uma seção (trata-se da Seção 2 ver Figura 
2.279 no item 6 adiante) com a posição das trincas em superfície. Com muita 

rapidez (em cerca de duas ou três semanas após o aparecimento das trincas) foi 

construída uma berma de equilíbrio que está indicada na Figura 2.268.

O projeto estipulou ainda que a “praia” de areia (indicada esquematicamente 

na Figura 2.257) tivesse uma largura da ordem de 200 m. Esta disposição 

nem sempre foi atendida, como mostrado na Figura 2.269, onde se pode 

ver a largura da praia em diversos momentos entre o início de 2011 e 

outubro de 2015. A Figura 2.269 mostra também a evolução da elevação da 

crista dos alteamentos e do nível do reservatório.

A ruptura da barragem do Fundão ocorreu em 5 de novembro de 2015 e está 

em item específico adiante.

FUNDÃO MG

Figura 2.266 - Anomalias observadas durante a operação e sua posição 
aproximada (Informações reunidas de passagens do Relatório Morgenstern & 
outros, 2016)
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Figura 2.268 - Seção 2 com as trincas observadas 
em agosto de 2014. Também estão indicados o 
nível piezométrico em agosto de 2014 e a superfície 
do terreno em setembro de 2014 e em outubro de 
2015 (Sobre imagem do Apêndice B do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

Figura 2.267 - Planta com o 
trincamento observado em 
agosto de 2014 (Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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FUNDÃO MG

Figura 2.269 - Largura da praia e elevações da crista dos alteamentos e do nível do reservatório (Relatório Morgenstern & outros, 2016, 
com acréscimos)
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3. Características dos rejeitos

Ao longo dos anos de projeto e operação foi realizado um grande volume 

de prospecções de campo (sondagens com SPT, amostragens, ensaios de 

laboratório e ensaios de campo, como piezocones e palheta), cujos resultados 

estão apresentados no Apêndice C (e seus Anexos) do Relatório de Morgenstern 

e outros (2016). A maioria dos ensaios de campo e de laboratório foi realizada 

em rejeitos do reservatório de Germano. Aqui serão abordados apenas os 

resultados considerados essenciais para uma primeira compreensão dos 

aspectos geotécnicos da ruptura que ocorreu na barragem do Fundão. 

A aparência dos rejeitos grosso (sand tailing) e fino (slime) e os principais 

índices de caracterização estão reunidos na Figura 2.270. 

Em média (com ampla dispersão e sujeitos às conhecidas incertezas em 

sua determinação), os valores de índices de vazios extremos do rejeito 

arenoso são os seguintes: índice de vazios máximo (emax) = 1,04; índice 

de vazios mínimo (emin) = 0,55. Os valores de peso específico seco (γd) 

correspondentes (considerando a densidade dos grãos como igual a 1,93) 

são γdmax = 18,9 e γdmin = 14,4.

FUNDÃO MG

Figura 2.270 - Rejeitos produzidos pelo 
Complexo de Mineração de Germano.  
(a) Rejeito arenoso seco; (b) Lama (rejeito 
argiloso); (c) Ensaios de caracterização 
(Relatório Morgenstern & outros, 2016)
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Os ensaios de resistência em laboratório (triaxiais, cisalhamento direto) 

realizados em amostras amolgadas e (supostamente) indeformadas podem 

ser encontrados no Apêndice D do Relatório de Morgenstern e outros (2016). 

Esses ensaios, em maioria convencionais, indicaram resistência efetiva do 

rejeito arenoso dada por uma coesão efetiva (c’) muito baixa (ou nula) e 

ângulo efetivo de resistência (φ’) entre 30° e 39°. Não foram encontrados 

resultados de ensaios triaxiais não drenados na areia de rejeito que 

indicassem ocorrência de colapso.

Existe grande quantidade de resultados de ensaios de campo realizados 

antes da ruptura nos reservatórios de Germano (a maioria) e de Fundão. 

Esses resultados estão apresentados no Apêndice C do Relatório de 

Morgenstern e outros (2016).

Foi selecionada, como exemplo, a vertical de ensaio de piezocone FUND 

15 B, cuja posição está indicada na Figura 2.271. Os principais resultados 

desta vertical de piezocone estão reproduzidos na Figura 2.272. Um 

estudo empírico da suscetibilidade à liquefação, com base nos resultados 

desse piezocone, apresentado no Anexo C1 do Apêndice C do Relatório 

de Morgenstern e outros (2016), está reproduzido na Figura 2.273. Como 

se pode ver, aplicando os procedimentos de Olson & Stark (2003) e de 

Robertson (2010), se verifica que a maioria dos pontos incide na zona de 

contração, indicando que a areia é passível de liquefação. Esta vertical de 

piezocone é representativa de diversas outras que também indicaram que 

havia camadas de rejeito arenoso suscetível à liquefação.

FUNDÃO MG

Figura 2.271 - Posição do ensaio de piezocone FUND 15 B  
(Apêndice C Anexo C1 do Relatório Morgenstern & outros, 2016)
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FUNDÃO MG

Figura 2.273 - Verificação 
empírica da suscetibilidade à 
liquefação (piezocone FUND 
15 B) (Apêndice C Anexo C1 
do Relatório Morgenstern & 
outros, 2016)

Figura 2.272 - Principais 
resultados do piezocone 
FUND 15 B (Apêndice C 
Anexo C1 do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)
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4. Descrição da ruptura
A ruptura, ocorrida na tarde de 5 de novembro de 2015, liberou cerca 34 x 106 

m³ de rejeitos do reservatório de Fundão, com desastrosas consequências 

FUNDÃO MG

Figura 2.274 - Etapas do início do movimento de ruptura (Relatório Morgenstern & outros, 2016)

em amplas áreas a jusante, como abordado adiante. O momento da ruptura 

foi caracterizado pelas quatro etapas indicadas na Figura 2.274, conforme 

relatos de testemunhas oculares. 
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5. Consequências da ruptura

O rompimento da barragem de Fundão causou efeito em cascata. 

Imediatamente a jusante, como se pode ver na Figura 2.275, a onda de lama 

atingiu o pé da barragem Germano causando erosões que, felizmente, não 

provocaram maiores danos. Em seguida, a onda atingiu o lago da barragem de 

Santarém misturando-se com a água ali acumulada, o que contribuiu para uma 

maior diluição do rejeito e para o aumento de sua velocidade. Os rejeitos então 

galgaram a barragem de Santarém e atingiram o povoado de Bento Rodrigues.

A massa de rejeitos seguiu avançando (incorporando mais material e água) 

e acabou por percorrer mais de 600 km pelos rios Gualaxo do Norte, Carmo 

e Doce até desembocar no Oceano Atlântico, no litoral norte do Estado do 

Espírito Santo, ao fim de 16 dias.

FUNDÃO MG

Figura 2.275 - Imagens de satélite antes e depois da ruptura
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A enorme sequência de danos causados ao longo da bacia do rio Doce 

foi sumarizada pelo IBAMA (2015) da seguinte forma: a) desalojamento de 

populações; b) devastação de localidades e consequente desagregação dos 

vínculos sociais das comunidades; c) destruição de estruturas públicas e 

privadas (edificações, pontes, ruas etc.); d) destruição de áreas agrícolas e pastos, 

com perdas de receitas; e) interrupção da geração de energia elétrica pelas 

usinas hidrelétricas atingidas (Candonga, Aimorés e Mascarenhas); f) destruição 

de áreas de preservação permanente e vegetação nativa; g) mortandade de 

biodiversidade aquática e fauna terrestre; h) assoreamento de cursos d’água; 

i) interrupção do abastecimento de água; j) interrupção da pesca por tempo 

indeterminado; k) interrupção do turismo; l) perda e fragmentação de habitats; 

m) restrição ou enfraquecimento dos serviços ambientais dos ecossistemas; n) 

alteração dos padrões de qualidade da água doce, salobra e salgada; o) sensação 

de perigo e desamparo na população. A cidade de Bento Rodrigues foi a área 

urbana mais atingida pela massa de rejeito proveniente da ruptura da barragem, 

como pode ser observado na Figura 2.276. O povoado registrou quatro mortes. 

Perderam a vida ainda outras 13 pessoas, empregados da Samarco e prestadores 

de serviços, que se encontravam na área onde se iniciou a ruptura.

FUNDÃO MG

Figura 2.276 – Distrito de 
Bento Rodrigues atingido pela 
onda de rejeitos (IBAMA, 2015)
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6. Causas da ruptura

A causa (final) da ruptura, segundo o Relatório de Morgenstern e outros 

(2016), foi a deformação por extrusão do rejeito fino, que teria sido 

espremido para frente ( jusante). Essa deformação da camada de lama 

teria sido transmitida para cima, reduzindo a tensão horizontal na camada 

sobrejacente de areia. Essa redução da tensão horizontal teria induzido a 

liquefação da areia (saturada e suscetível à liquefação). Uma explicação 

esquemática desse mecanismo está reproduzida na Figura 2.277.

Como tentativa de verificação do mecanismo imaginado, o Relatório de 

Morgenstern e outros (2016) realizou análises numéricas. O modelo utilizado 

está na seção superior da Figura 2.278. Cabe registrar aqui que a distribuição 

espacial e o tipo de material considerado em cada zona são interpretações 

passíveis de incertezas. Os deslocamentos horizontais calculados estão na 

seção inferior da Figura 2.278. Os maiores deslocamentos para jusante (na 

faixa dos 10 cm a 12,5 cm) coincidem com o trecho no qual as testemunhas 

oculares identificaram o início do movimento (ver Figura 2.274).

Ocorreram, na tarde de 5 de novembro de 2015, pequenos sismos que foram 

considerados pelo Relatório de Morgenstern e outros (2016) como causas 

acessórias.

Figura 2.277 - Explicação esquemática do mecanismo final da ruptura (Imagem base capturada do filme 
que acompanha o Relatório Morgenstern & outros, 2016)

FUNDÃO MG
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Uma causa inicial (remota) pode ter sido o esgotamento da capacidade de 

vazão do tapete drenante da El. 826,00 m, em meados de 2014, que pode ser 

percebida na Figura 2.262. Talvez, se o tapete drenante tivesse continuado 

eficiente, o nível de água não tivesse subido tanto e a areia não estivesse 

saturada nos locais em que a liquefação ocorreu. A posição dos instrumentos de 

monitoramento da piezometria, instalados em agosto de 2014, está mostrada 

em planta na Figura 2.279. A Figura 2.280 mostra em seção a subida da linha 

freática que ocorreu entre 26 de agosto de 2014 e 26 de outubro de 2015.

Figura 2.278 - Modelo utilizado e resultados de análise numérica de deslocamentos (Apêndice I do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

FUNDÃO MG
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Figura 2.279 - Posição em 
planta dos instrumentos 
piezométricos (Apêndice 
E, Anexo E1 do Relatório 
Morgenstern & outros, 2016)

Figura 2.280 - Seção 3 indicando os níveis piezométricos em agosto de 2014 e em outubro de 2015  
(Sobre imagem do Apêndice B do Relatório Morgenstern & outros, 2016)

FUNDÃO MG
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1. Descrição da barragem

A barragem da hidrelétrica de Furnas está localizada no médio rio Grande, 

Estado de Minas Gerais, 16 km a jusante da confluência com o rio Sapucaí 

mineiro. É uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, em arco, 

com 127 m de altura máxima e 500 m de extensão no coroamento, apoiada 

sobre fundação rochosa, constituída por xistos e quartzitos pré-cambrianos. 

Durante a construção, foram abertos dois túneis de desvio, paralelos, seção 

em ferradura com 15 m de diâmetro e 885 m e 806 m de extensão, inseridos 

na ombreira esquerda (Figura 2.281). Uma janela de acesso foi aberta na 

ombreira com o propósito de abrir quatro frentes de escavação. 

Em ambos os túneis de desvio foi implantado um tampão (plugue) de 

concreto com 32 m de comprimento, situado na vertical das estruturas da 

tomada d’água e do vertedouro. A Figura 2.282 mostra a localização dos 

tampões no contexto do arranjo das estruturas. A concretagem dos tampões 

foi finalizada em janeiro de 1963.

Do lado jusante, cada tampão teria uma galeria interna para execução das 

injeções de contato e impermeabilização (Figura 2.283). Em 3 de janeiro 

de 1963 foram baixadas as comportas, dando início ao enchimento de 

reservatório. Logo após, foi dado início à construção da ensecadeira a 

jusante dos túneis. Entretanto, o esvaziamento da área ensecada somente 

ocorreu em março devido aos atrasos na instalação das bombas.

Na primeira inspeção no interior dos túneis, verificou-se que as comportas 

tinham vedado de maneira satisfatória, mas que a água penetrava com bastante 

pressão por furos de drenagem deixados através do concreto, especialmente 

no túnel direito. A existência no fundo do túnel de material carreado pela água 

fez temer que nessa região pudesse vir a ocorrer um entubamento (piping). 

A descarga total de vazamento para o interior dos túneis era da ordem de 

650 l/s. Em vista disso, foi decidido acelerar a construção dos tampões que, 

para esse fim, foram divididos transversalmente, iniciando-se a concretagem 

pelo chamado tampão primário, com 7 m de comprimento (Figura 2.283). 

Este tampão primário garantiria a permanência do fechamento, mesmo que 

ocorresse o entubamento, resistindo à pressão plena do reservatório, que se 

encontrava em enchimento.
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Figura 2.283 – Localização dos 
tampões (FURNAS, 1967)

FURNAS
BARRAGEM E TÚNEIS DE DESVIO

MG

Figura 2.282 – Arranjo da UHE Furnas com destaque para os túneis de desvio (FURNAS, 
1967)

Figura 2.281 – Vista geral da UHE Furnas. O círculo assinala o desemboque dos 
túneis de desvio (Mello, FM 2009)
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2. Descrição dos acidentes

• Túneis de desvio

Em 5 de abril de 1963, um dia após o término da concretagem do plugue 

primário do túnel direito, um forte estrondo foi ouvido por quem estava em cima 

dos portais dos túneis de desvio. A superfície da água no reservatório mostrava 

um borbulhamento de ar que saia do túnel do lado direito, nas vizinhanças 

dos referidos portais. Ao mesmo tempo, um tubo de descarga de 12”, instalado 

no plugue da direita, mostrou um forte aumento de vazão. Na saída do túnel, 

a jusante, as bombas não venciam a vazão da água que irrompia na área 

ensecada. Pelo túnel da direita, a descarga foi estimada em cerca de 3 m3/s.

Diante da necessidade de concretar o plugue do túnel esquerdo, o 

bombeamento a jusante dos túneis foi reforçado e uma nova ensecadeira 

foi lançada, tendo isolado a saída do túnel esquerdo para permitir o acesso. 

Em 26 de abril, às 3 horas, a concretagem do plugue do lado esquerdo estava 

prestes a ser finalizada quando se notou uma forte descarga de ar através 

dos três tubos de 12” (30,48 cm) deixados junto à base do plugue. Em seguida 

houve uma descarga que aumentou muito rapidamente. O local teve que 

ser abandonado devido à rápida subida do nível d’água a jusante, na área 

ensecada. Pouco depois, às 3 horas e 30 minutos, ouviu-se uma forte explosão 

dentro do túnel, a montante do plugue. O vazamento de água foi estimado 

então em 15 m3/s e, mais tarde, aumentou para cerca de 135 m3/s.

• Fundação da barragem

Durante o processo de preparo da fundação na ombreira direita da 

barragem, logo após a remoção de uma massa de tálus a montante do 

núcleo argiloso, a camada sotoposta de xisto intemperizado, uma vez 

desconfinada, recalcou sob o peso das camadas superiores, dando início 

a um deslizamento que envolveu cerca de 80.000 m3 de material (em sua 

maioria constituído de quartzito fraturado e decomposto) (Figura 2.284).

Surgiu então um problema construtivo, pois a subida da barragem tinha 

que alcançar determinada cota antes da estação das chuvas para que não 

ocorresse seu galgamento.
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Figura 2.284 – Seção do escorregamento em rocha na ombreira direita  
(Lyra & Queiroz, 1964)
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3.  Consequências dos acidentes e medidas de 
recuperação

• Túneis de desvio

Teve início, então, um longo período de intervenções. As investigações 

através de sondagens, poços, novas galerias e testes com corantes indicaram 

a presença de um forte vazamento nas vizinhanças do portal do túnel 

esquerdo. Em junho de 1963, as descargas medidas pelos vazamentos eram 

de 75 m3/s e 6 m3/s, respectivamente, nos túneis esquerdo e direito. Em 23 

de agosto de 1963 ocorreu um grave acidente que resultou no falecimento 

de um engenheiro e de um auxiliar que haviam entrado nos túneis de 

acesso para observações visuais e fotos. A causa das mortes foi atribuída à 

presença de metano e outros gases perigosos. A partir de então, adotaram-se 

procedimentos de segurança típicos de atividades em minas subterrâneas.

De abril de 1963 até praticamente o final do ano, todas as tentativas de 

intervenção e correção não haviam alcançado efeitos práticos. No início de 

agosto, cerca de 80.000 m3 de blocos de rocha haviam sido despejados em 

frente ao portal do túnel direito sem que se observasse redução nas descargas 

de água a jusante. Até o final de setembro, cerca de 7.000 sacos contendo 

concreto haviam sido despejados em frente ao portal do túnel direito e cerca 

de 4.000 no túnel esquerdo, sem redução perceptível das vazões pelos túneis. 

Tambores de 60 cm de diâmetro e pneus gigantes foram arrastados através da 

brecha existente no túnel esquerdo, mesmo quando preenchidos com concreto.

A intensificação do monitoramento de níveis e vazões d’água permitiu 

documentar a trajetória e os resultados das operações empreendidas 

(Figura 2.285).
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Figura 2.285 – Monitoramento de descargas e níveis de água entre abril de 1963 e junho de 1964 (Lyra & Mac Gregor, 1967)
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4. Medidas de recuperação

• Túneis de desvio

Após meses de tentativas infrutíferas de estancar os vazamentos, tornou-se 

evidente que seria necessário bloquear, ao menos parcialmente, as ranhuras 

das comportas para impedir que o material selante despejado fosse 

arrastado para dentro dos túneis. Foram então confeccionados tetrápodes 

utilizando vigas com flange de 25 cm x 25 cm de largura e comprimento das 

pernas de 1 m. O material foi inserido nas ranhuras a partir de flutuantes. As 

operações de descida enfrentaram enormes dificuldades devido à presença 

de obstáculos colocados pelas tentativas anteriores, até que, no início de 

abril de 1964, computava-se uma centena de tetrápodes, parte deles de 

dimensões menores, colocados próximo das ranhuras da comporta do 

túnel esquerdo, além de cubos de concreto com 60 cm e 80 cm de aresta. 

O fluxo d’água pelo túnel esquerdo foi então reduzido para 26 m3/s. Neste 

momento, julgou-se possível esvaziar a ensecadeira de jusante e retomar 

os trabalhos pelo túnel esquerdo. Um novo acidente fatal ocorreu com a 

equipe de trabalhadores devido à presença de metano, que causou uma 

forte explosão. Duas pessoas faleceram e outras cinco sofreram ferimentos.

O vazamento da água foi interrompido lançando-se tetrápodes de concreto 

nos portais de montante dos túneis de desvio. Com isso, os tampões 

puderam ser completados (Figura 2.286).
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Figura 2.286 – Seção esquemática mostrando o enchimento do portal do túnel 
esquerdo com materiais colocados a partir de flutuantes (Mello, F.M., 2016)
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• Fundação da barragem 

Uma vez ocorrido o escorregamento, contatou-se que a remoção do material 

depositado não seria factível no prazo de tempo disponível antes da subida 

das águas, fato agravado pela perspectiva de novos escorregamentos na 

ombreira direita devido à remoção do suporte no pé da encosta. Os trabalhos 

de regularização do talude envolveriam a remoção de aproximadamente 1 x 

106 m3 de material e teriam causado o atraso de um ano no término da obra. 

Após cuidadosas considerações optou-se por deixar a massa de material 

escorregado no local de acumulação, somente espalhando e compactando 

o material solto e, em seguida, consolidando a massa por meio de injeções 

por gravidade com uma mistura fluida de argila, areia e cimento.

A solução adotada mostrou-se satisfatória, não tendo sido observado 

qualquer recalque anormal na área.

5. Causas do acidente nos túneis

O reconhecimento da existência de gases explosivos no interior dos túneis e 

das galerias veio abrir nova luz sobre as causas dos acidentes ocorridos no 

interior dos túneis. Em ambos os túneis, os acidentes ocorreram na ocasião 

em que foi confinado um grande volume de ar entre as comportas e o tampão 

primário. A degradação da vegetação na área do reservatório é a provável 

fonte de metano, quando o gás é dissolvido na água sob fortes pressões. O 

gás metano se torna explosivo quando em mistura com ar na proporção de 

5% a 15%, podendo inflamar em consequência de uma centelha, da elevação 

da temperatura ou na presença de compostos fosforados (que podem existir 

na carcaça de peixes decompostos). O mesmo ocorre na presença de gás 

sulfídrico (H2S), que pode dar origem a explosões em função da elevação da 

temperatura (que provoca sua oxidação lenta em ambiente fechado).

Na época, a causa provável dos acidentes podia ser atribuída a colapso estrutural, 

por sobrecarga de pressão, ou explosão atribuída à presença dos gases. Quando 

foi finalmente possível entrar no túnel esquerdo, passando por cima do orifício 

do plugue, afastou-se a hipótese do colapso estrutural na zona dos arcos, pois 

a avaria estava toda localizada no concreto vizinho à comporta. A explosão 

ficou então caracterizada como a causa do acidente, tendo, aparentemente, 

produzido avaria no selo da comporta e ruptura na chaminé de ventilação 

embutida no concreto. Iniciado o vazamento, a cavitação (no começo) e a 

passagem de pedras (em seguida) produziram o restante da avaria encontrada.
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1. Descrição da ocorrência

O córrego dos Cabritos deságua na margem esquerda do reservatório da 

hidrelétrica de Furnas, no rio Grande, Estado de Minas Gerais, distando cerca 

de 350 m a montante da crista da barragem da referida usina. As encostas 

do córrego são verticalizadas, com altura da ordem de 80 m acima do nível 

da água, além de outros 70 m abaixo do nível do reservatório (Figura 2.287). 

O quartzito micáceo que sustenta as encostas apresenta intercalações 

de sericita-xisto e se encontra fortemente fraturado e intemperizado, 

configurando uma massa de material rochoso em condições precárias de 

estabilidade (Figura 2.288).

FURNAS
RESERVATÓRIO

MG

Grande
Julho de 1958 a setembro de 1963
12 de janeiro de 1969
Técnica

Figura 2.287 – Localização do córrego dos 
Cabritos em relação à barragem da UHE 
Furnas. A área assinalada é onde ocorreu o 
desmoronamento da encosta em janeiro de 
1969, bem como é a que está sendo observada 
na Figura 2.288 (Szpilman & Ren, 1975)
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2. Descrição do acidente

Em 12 de janeiro de 1969, um desmoronamento na encosta direita do córrego 

dos Cabritos ocasionou uma onda que, ao atingir a barragem, provocou 

o rompimento de quatro cabos de aço de ½” (12,7 mm) de diâmetro que 

amarravam duas balsas de capacidade de 36 tf. Nenhum outro efeito foi 

constatado nas estruturas da barragem. Naquele momento, o nível d’água do 

reservatório se encontrava 9,5 m abaixo do nível máximo normal. Ponderou-se, 

na época, que caso o nível d’água do reservatório estivesse mais próximo de seu 

máximo normal, os danos à barragem poderiam ter sido de maior vulto.

Uma inspeção na referida encosta permitiu observar que o desmoronamento 

ocorrido havia mobilizado um volume de quartzito estimado em 7.500 m3, 

com altura de 15 m, espessura média de 10 m e extensão aproximada de 

50 m. A Figura 2.288 mostra, com clareza, como o processo de alívio de 

tensões gerou um sistema de fraturas verticalizadas, paralelas à face da 

encosta, que isolam corpos prismáticos de rocha alongados na vertical, 

levando-os a condições precárias de equilíbrio.

Figura 2.288 – Observação da encosta instável do morro dos Cabritos. Notar 
as fraturas de alívio paralelas à face da encosta, isolando prismas de rocha 
alongados na vertical (ABGE, 2017. Foto de J.R. Nonato/Furnas, setembro/1985)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, o tombamento de uma massa de rocha nas águas do 

reservatório gerou uma onda que atingiu a face de montante da barragem 

sem causar danos apreciáveis. Entretanto, o acidente, de proporções 

modestas, serviu de alerta para a possibilidade de novas ocorrências de 

maior vulto, cujas consequências poderiam ser mais severas em função 

do nível do reservatório e da massa que poderia colapsar sobre o mesmo. 

Quanto mais alto fosse o nível das águas, maior seria o impacto provável 

sobre as obras, podendo a onda presumível galgar a crista da barragem, 

atingindo pessoas e estruturas anexas, além de submeter a própria 

barragem e as estruturas da tomada d’água e do vertedouro a condições de 

carregamento momentâneo não previstas no projeto.

A necessidade de intervenções decorria também de um aumento planejado 

do nível máximo normal de operação do reservatório (de 1,5 m) para trazer 

benefícios energéticos significativos.

4. Medidas de intervenção

Várias alternativas de intervenção foram analisadas, com modelos 

matemáticos e físicos, buscando definir as características de uma eventual 

ruptura. A tentativa era prever a altura de uma hipotética onda no reservatório 

e suas consequências sobre a barragem e as comportas do vertedouro, 

que já haviam sido alteradas para a nova condição do nível operacional do 

reservatório. O modelo hidráulico físico construído para simular a eventual 

ruptura do grande volume de rocha em forma de monólito, estimado em 

15.000 m3, foi realizado em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O modelo revelou 

que, dependendo da velocidade da incidência do monólito no reservatório, a 

onda formada poderia ultrapassar a crista da barragem em até cerca de 30 m.

Segundo depoimento do engenheiro Murillo Dondici Ruiz, que atuou como 

consultor, junto com o engenheiro Flavio H. Lyra, a escolha final da solução 

de desmonte decorreu da simples observação do que acontecia na natureza, 

onde os materiais erodidos das encostas pelo efeito conjugado dos agentes 

exógenos (chuvas, gravidade, insolação) eram depositados no sopé, à 

margem do reservatório, na forma de leques e depósitos de enrocamento, 

de granulometria variada, em condições estáveis. A solução final consistiu 

em retaludar a encosta lançando os materiais para o reservatório enquanto 

o nível permanecia rebaixado (Figura 2.289). 

A operação de desmonte do monólito foi realizada com sucesso: em 

bancadas sucessivas empurraram-se os materiais removidos em direção 

ao sopé da encosta, onde se acumulavam em leque, deixando de oferecer 

risco. Enquanto os trabalhos de desmonte eram executados, o nível do 

reservatório foi mantido baixo (Figura 2.290).

As medidas tomadas foram complementadas por um plano de 

acompanhamento do comportamento da encosta, através da instalação 

de marcos superficiais aptos a medir a abertura das fendas e o movimento 

vertical, além da observação visual a ser realizada periodicamente.
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Figura 2.289 – A solução de desmonte controlado do morro 
prevaleceu e foi implementada com sucesso (Carvalho, E. & 
outros, 1991)

Figura 2.290 – Operação de desmonte em curso através do lançamento dos 
materiais encosta abaixo (ABGE, 2017)
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5. Causas do acidente

As causas do acidente podem ser consideradas naturais, sem que tenha 

ocorrido alguma forma de interferência humana. Em um vale fluvial, o 

alívio de tensões decorrente do desconfinamento lateral se manifesta, 

frequentemente, através do aparecimento de extensas e profundas 

juntas paralelas às faces da encosta, cuja abertura vai gradativamente 

aumentando, até causar instabilização de massas de solo e/ou rocha. Trata-

se de uma forma conhecida de evolução do relevo, que ganha intensidade 

quando o maciço rochoso local é afetado por tectonismo (presença de 

falhas geológicas) ou se encontra profundamente intemperizado.
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1. Descrição da barragem

Localizada no município de General Sampaio, no Estado do Ceará, a 

barragem de mesma denominação barra o rio Curu. Foi projetada e 

construída pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Possui 

finalidade múltipla: regularização do rio, irrigação, abastecimento de água 

ao núcleo urbano municipal e geração de energia elétrica (Figura 2.291).

A barragem é de terra, zoneada, com núcleo impermeável ladeado por 

maciços de material não selecionado (Figura 2.292). Nesta obra, o DNOCS 

empregou, pela primeira vez, a técnica de compactação mecanizada. 

O talude de montante apresenta declividade variável entre 1,0V:3,0H no terço 

inferior até 1,0V:2,0H no terço superior. No paramento jusante existe um muro 

drenante de pedra e drenos transversais. O talude montante é revestido por 

laje de concreto. A fundação da barragem ocorre em rochas gnáissicas.

A barragem possui altura máxima de 37,60 m e extensão de crista de 222 m. 

Na ombreira esquerda aloja-se a tomada d’água, de onde partem dois 

dutos, um dos quais se destina à irrigação. O outro serve para alimentar a 

usina hidrelétrica (Figura 2.293).

A usina hidrelétrica foi implantada em 1961 com um único grupo gerador 

com capacidade operacional de 500 CV para abastecer as cidades de General 

Sampaio e Canindé. Havia uma linha de transmissão de 40 km, a primeira a 

longa distância no Ceará e executada pelo DNOCS. Posteriormente, a usina 

foi desativada.

GENERAL SAMPAIO CE

Curu
1932 a 1935
1940
Técnica

Figura 2.291 – A barragem em planta (DNOCS, 1982)
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Figura 2.292 – Seção transversal da barragem (DNOCS, 1982)

Figura 2.293 – Circuito de geração e abastecimento (DNOCS, 1982)

GENERAL SAMPAIO CE
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2. Descrição do acidente

Em 1940 surgiu uma forte infiltração na galeria da tomada d’água, carreando 

acentuado volume de material. 

3. Consequências do acidente

Não há registro de outras consequências, além da evidente situação de 

risco gerada pela forte infiltração.

4. Medidas de recuperação

O reservatório foi esvaziado para facilitar os reparos da obra. A conclusão 

da recuperação ocorreu em 1941. O reservatório foi novamente enchido, 

tendo-se constatado discreta persistência da infiltração. Em 1957 aplicaram-

se injeções complementares de bentonita ao longo da galeria. A infiltração 

ficou reduzida a uma vazão insignificante sem indícios de carreamento.

5. Causas do acidente 

As possíveis causas da infiltração não foram abordadas no artigo de Pessoa 

(1964). O dossiê do DNOCS não menciona qualquer contratempo ocorrido 

na barragem.

6. Adendo

Em 2017, moradores da região constataram a existência de uma fenda horizontal 

na base do talude de montante, entre o muro de contenção e o revestimento do 

talude com a laje de concreto. A fenda se estendia de ponta a ponta na parede 

da estrutura (Figura 2.294). Em 2018, diversas reportagens disponibilizadas no 

YouTube documentaram o rompimento da laje de concreto em diversos pontos 

do talude de montante, mostrando o vão existente entre a base da laje e o topo 

do aterro compactado sotoposto à laje (Figura 2.295). Nas laterais do talude 

de montante, a laje de concreto evidencia trincas contínuas, de alto a baixo, 

indicando um afundamento generalizado da laje sobre o aterro sotoposto. 

Em fevereiro de 2019, o Ministério de Desenvolvimento Regional anunciou o 

investimento de recursos federais para a recuperação da barragem como parte 

do Plano de Recuperação de Barragens. Ainda em meados de 2021, a situação de 

deterioração permanecia sem mudanças. Caso ainda persista a mesma situação, 

é desnecessário enfatizar o nível de risco a que a barragem está sujeita caso 

a elevação do nível das águas do reservatório atinja os locais em que a laje se 

encontra com fissuras abertas.

GENERAL SAMPAIO CE
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GENERAL SAMPAIO CE

Figura 2.295 – Deterioração da laje de 
concreto que recobre o talude montante 
(Internet - https://www.youtube.com/
watch?v=ssnlfg13z3Q – Acesso em 
08/09/2020)

Figura 2.294 – Fenda observada  
em 2017 na base do talude de montante  
(Internet - A Notícia do Ceará)

https://www.youtube.com/watch?v=ssnlfg13z3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ssnlfg13z3Q
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7. Material consultado

A NOTÍCIA DO CEARÀ - General Sampaio: Rachadura na parede do açude preocupa moradores – Internet – janeiro/2017

https://anoticiadoceara.com.br/noticias/cidades/general-sampaio-rachadura-na-parede-do-acude-preocupa-moradores/

DNOCS – Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Barragens no Nordeste do Brasil. Coord. José Amaury de Aragão Araújo. Fortaleza. 1982. 160 

páginas.

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. Anais do II Seminário Nacional de Grandes Barragens – Comitê Brasileiro de Grandes Barragens - Sanevia, Rio de 

Janeiro, n0 26, maio/1964. p. 93-101.

GENERAL SAMPAIO CE
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1. Descrição da barragem

A PCH Granada é localizada no rio Matipó, cerca de 76 km de sua foz no rio Doce 
e 0,5 km a jusante da confluência com o ribeirão Areia Branca, no município de 
Abre Campos, cerca de 250 km de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
O arranjo é constituído por uma barragem de terra de seção homogênea 
fechando o vale do rio. O vertedouro está localizado na base da ombreira 
direita. A tomada d’água, em torre, localiza-se na margem esquerda a 
cerca de 200 m a montante da barragem, sendo o início do circuito adutor 
constituído por um túnel de adução, chaminé de equilíbrio e túnel forçado, 
terminando na estrutura da casa de força (Almeida, 2006).
A vazão utilizada para cálculo do desvio do rio para a construção da 
barragem foi de 221 m3/s, equivalente ao tempo de recorrência de 25 anos, 
assumindo-se, assim, um risco de 4%, o que atenderia uma obra com um 
ano de duração. O desvio do rio foi realizado através do uso de canal em 
concreto, abaixo do vertedouro, com construção da barragem prevista para 
ocorrer entre os meses de abril a outubro de 2002. 
Durante a fase de construção, condicionantes geológicos e hidrológicos 
implicaram em alterações significativas no cronograma das obras, o que 
comprometeu a integridade do empreendimento. Durante os serviços de 
preparação e tratamento das fundações foram encontradas dificuldades 
e situações mais críticas do que o previsto. A necessidade de remoção de 
grandes volumes de matacões e materiais finos, bem como a regularização 
por concreto da superfície de fundação da barragem trouxeram impactos 
no cronograma, atrasando o início do aterro e fazendo com que as obras 
entrassem no período chuvoso (Figura 2.296).

GRANADA MG

Matipó
2002 a 2003
Janeiro de 2003
Técnica

Figura 2.296 - Concreto de regularização da fundação e início do aterro da 
barragem da margem direita (Almeida, 2006)
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2. Descrição do acidente

Em janeiro de 2003, vazões da ordem 400 m3/s, correspondentes a um tempo 

de recorrência de 70 anos, provocaram o deslizamento de parte do maciço 

já concluído, onde se apoiaria a ombreira direita da barragem de terra em 

fase inicial de construção. Durante este evento, as águas escoadas pelo rio 

Matipó galgaram a ensecadeira e a ombreira direita, desestabilizando a 

mesma e o maciço de apoio, ocasionando o acidente (Figura 2.297).

3.  Consequências do acidente e medidas de 
recuperação

O volume de material removido e transportado pela força das águas no 

evento foi estimado em 20.000 m3. Após a ruptura houve a necessidade 

de remoção dos detritos e preparo de uma ampla área adicional, não 

contemplada no projeto original, além da implementação de um projeto 

específico para a estabilização do talude da ombreira direita. As Figuras 
2.298 e 2.299 mostram, em planta e perfil, os acréscimos em volumes de 

escavação e aterro entre o projeto e o efetivamente realizado.

Na área da barragem, o volume final de escavação em rocha sofreu um 

acréscimo de 138% e o volume de material compactado aumentou em 63%.

GRANADA MG
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Figura 2.297 – Vista da barragem após galgamento e ruptura (Almeida, 2006) Figura 2.298 – Comparação em planta entre o projeto original e o projeto de 
estabilização do talude rompido da ombreira direita (Almeida, 2006)

GRANADA MG
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4. Causas do acidente

Segundo Almeida (2006), a análise do impacto induzido por fatores geológicos 

nos custos globais demonstrou que os problemas detectados se referiam, 

basicamente, a condições não previstas nas fundações da barragem. O acesso 

direto às fundações locais após a fase de desvio do rio evidenciou condições 

reais muito diversas daquelas previstas nos estudos de Projeto Básico, com 

variações expressivas sobre o posicionamento do topo rochoso, além da 

ocorrência de feições geológicas desfavoráveis não detectadas previamente. 

Na maioria das vezes, essas feições constituem mais surpresas geológicas do 

que fatores imprevisíveis, uma vez que não podem ser consideradas atípicas 

ou desconhecidas do meio técnico. Resultam, simplesmente, da limitação e 

não abrangência das investigações levadas a termo.

Embora a argumentação a respeito das surpresas geológicas seja correta e o 

dimensionamento hidrológico da obra de desvio ter seguido as diretrizes da 

Eletrobras, não foi suficiente para escoar as vazões do rio Matipó na fase em que 

se encontrava a construção da barragem. Isso aponta para o fato de que não foi 

admitida e/ou avaliada a possibilidade da ocorrência de atrasos de qualquer 

natureza com a sobrevinda de vazões bem superiores àquelas de projeto.

Figura 2.299 – Seção longitudinal mostrando as diferenças entre o projeto original e o de recuperação após o 
rompimento da barragem e da ombreira (Almeida, 2006)

GRANADA MG
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5. Material consultado

ALMEIDA, J.H. – Caracterização e avaliação de imprevistos geológicos em obras de pequenas centrais hidrelétricas (PHC´s). Dissertação de Mestrado. Ouro Preto, 

2006. 167 páginas.

VIEIRA, C.P., OLIVEIRA, L.M. & RIBEIRO, M.Q.C. - Obras de desvio em usinas hidrelétricas - uma abordagem sob a ótica do órgão ambiental. In: XXV Seminário 

Nacional de Grandes Barragens, Salvador, BA. 12 a 15 de outubro de 2003 - T94 – 11 páginas.

GRANADA MG
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1. Descrição da barragem

O açude Granjeiro se localiza no município de Ubajara, Estado do Ceará, na 

região da Serra de Ibiapaba e pertence à Agroserra Companhia Agroindustrial 

Serra da Ibiapaba. Trata-se de barragem em aterro compactado.

2. Descrição do acidente

Em março de 2019, a Agência Nacional das Águas (ANA) embargou 

provisoriamente a barragem do açude Granjeiro, localizada no município de 

Ubajara, na região da Serra de Ibiapaba, em função dos riscos de rompimento da 

estrutura. O propósito da medida foi fazer com que a empresa tomasse 

providências imediatas para diminuir os riscos de um evento de maior gravidade. 

A Agroserra foi impedida de operar a barragem enquanto o embargo 

durasse. A Agência informou que tem autuado o empreendedor desde 2017 

por causa das condições de abandono e de inação para mudar a situação. O 

risco de rompimento foi apontado pela Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Ceará (COGERH) quando técnicos do órgão observaram uma 

erosão significativa no talude montante da barragem. A ANA esteve no local 

e deflagrou situação de emergência (Figuras 2.300 e 2.301).

Desde que a barragem foi classificada como em situação de emergência, 

ações de melhorias estavam sendo feitas por ANA, COGERH, Defesa Civil e 

Prefeituras Municipais de Ubajara e Tianguá. No entanto, com o forte volume 

de chuvas na região e um dos sangradouros da barragem obstruído, a Defesa 

Civil emitiu um novo alerta de risco de rompimento, o que motivou a Prefeitura 

de Ubajara a evacuar o local. Segundo o prefeito de Ubajara, um gabinete de 

crise foi montado para monitorar a situação do açude e da região. 

GRANJEIRO CE

Jaburu
Não conhecida
13 de março de 2019
Jornalística
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Figura 2.301 – Uma cratera se 
formou junto à face montante da 
barragem, sinalizando provável 
processo de erosão interna 
(Internet - www.sobral24horas.
com/2019/03/urgente-barragem-
granjeiro-em-ubajara.html - Acesso 
em 19/07/2019)

Figura 2.300 – Açude Granjeiro (Internet - 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.
br/editorias/regiao/online/barragem-do-
acude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-
nacional-das-aguas-1.2076217)

GRANJEIRO CE

http://www.sobral24horas.com/2019/03/urgente-barragem-granjeiro-em-ubajara.html
http://www.sobral24horas.com/2019/03/urgente-barragem-granjeiro-em-ubajara.html
http://www.sobral24horas.com/2019/03/urgente-barragem-granjeiro-em-ubajara.html
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-acude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-acude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-acude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-acude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
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3. Consequências do acidente

Cerca de 250 famílias que moravam no entorno da barragem do açude Granjeiro 

foram evacuadas para casas de parentes. Outras foram para o Santuário da 

Mãe Rainha, que fica no bairro São Sebastião, em uma área afastada. Ao todo, 

513 famílias deveriam ser retiradas, o que corresponde a 3.200 pessoas. No 

entanto, 960 moradores se recusaram a sair de suas residências. O balneário 

do Boi Morto foi esvaziado para evitar maiores inundações em caso de 

rompimento da barragem do açude Granjeiro. 

4. Medidas de recuperação

Medidas emergenciais foram tomadas imediatamente pela própria 

Prefeitura de Ubajara. Dentre elas estava a abertura de um vertedouro 

emergencial com a utilização de escavadeira para rebaixar o nível do 

reservatório. A recuperação do açude passaria, obviamente, por um 

processo de identificação das causas dos processos erosivos observados.

5. Causas do acidente 

As causas do aparecimento das cavidades junto ao talude de montante 

da barragem não haviam sido identificadas à época dos eventos. As 

características geométricas das cavidades levam a cogitar a ocorrência 

de processo erosivo interno no corpo da barragem, o que sinalizaria o 

surgimento de um mecanismo de piping.

6. Material consultado

Diário do Nordeste – Internet – Acesso em 20/04/2020 https://diariodonordeste.

verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-cude-granjeiro-e-

embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217 - 

GRANJEIRO CE

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/metade-das-513-familias-ja-foram-evacuadas-de-area-proxima-a-barragem-com-risco-de-romper-em-ubajara-1.2076176
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/metade-das-513-familias-ja-foram-evacuadas-de-area-proxima-a-barragem-com-risco-de-romper-em-ubajara-1.2076176
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/quase-mil-moradores-se-recusam-a-deixar-area-de-evacuacao-em-ubajara-1.2076191
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/balneario-do-boi-morto-e-esvaziado-para-evitar-risco-com-o-rompimento-de-barragem-em-ubajara-1.2076199
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/balneario-do-boi-morto-e-esvaziado-para-evitar-risco-com-o-rompimento-de-barragem-em-ubajara-1.2076199
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-cude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-cude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-cude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217
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1. Descrição da barragem

A barragem do Guaíba Country Club, situada no município de Eldorado 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 45 km de Porto Alegre, foi 

construída para barrar as águas do arroio da Porteira com a finalidade 

de criar um reservatório para recreação (Figura 2.302). A barragem foi 

construída em terra compactada, com 7 m de altura máxima, em data não 

precisada. Inicialmente, apresentava vertedouros escavados no terreno 

natural em ambas as ombreiras. Por ocasião da primeira cheia, o vertedouro 

na ombreira direita foi quase totalmente erodido, esvaziando o reservatório. 

Em setembro de 1974 foi inaugurada uma nova barragem, dotada de 

vertedouro com comportas. Ela funcionou, aparentemente sem problemas, 

até junho de 1976, quando foram constatados indícios de infiltrações e 

erosões subsuperficiais na forma de surgências de água suja e bolhas de ar a 

jusante do radier da estrutura. O vertedouro foi imediatamente desativado, 

passando as águas excedentes a verter através da descarga de fundo.

GUAÍBA COUNTRY CLUB RS

Arroio da Porteira
Primeira construção sem data conhecida. Segunda construção finalizada em setembro de 1974
O primeiro sem data registrada. O segundo, em março de 1977
Técnica

Figura 2.302 – Guaíba Country 
Club em Eldorado do Sul, RS 
(Google Earth, de 14/10/2016)
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2. Descrição do acidente

Pouco se sabe a respeito do primeiro acidente, ocorrido em data incerta, 

por ocasião do primeiro enchimento do reservatório.

O segundo acidente ocorreu em 1977, em data não precisada, ao término 

da recuperação da estrutura motivada pelas erosões subsuperficiais 

constatadas em junho de 1976. Segundo Coulon, em março de 1977 foi 

contratado o projeto de recuperação, tendo as obras sido iniciadas em 

junho. Logo após esse evento sobreveio uma cheia violenta e inesperada 

que, por razões não bem esclarecidas, encontrou duas comportas fechadas. 

As águas, desviadas para o vertedouro, com uma lâmina estimada em 1 m 

de espessura, acabaram por levar a estrutura de concreto da soleira do 

vertedouro e o radier à ruptura. A Figura 2.303, apesar da má qualidade, 

documenta o colapso da estrutura de concreto.

GUAÍBA COUNTRY CLUB RS

Figura 2.303 – Colapso da estrutura de concreto da soleira do vertedouro e radier (Coulon, 1978)
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3. Consequências do acidente

As consequências do acidente foram descritas no item anterior.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída segundo novo projeto que, de acordo com 

Coulon, levou em consideração os aspectos geotécnicos dos sedimentitos 

da área da fundação, o que resultou em uma obra inquestionavelmente 

estável em relação à fenomenologia descrita. 

5. Causas do acidente

Constatou-se, por meio de sondagens, que as estruturas de concreto foram 

fundadas sobre sedimentitos da Formação Quaternária Guaíba, constituídos 

por arenitos fracamente consolidados e cimentados por material ferruginoso, 

com espessura da ordem de 15 m que, na fase de projeto e construção, não 

haviam sido objeto de investigação de caráter geotécnico. Comprovou-se, por 

meio dessas investigações, a permeabilidade elevada dos referidos sedimentos. 

Quando do novo enchimento do reservatório, as águas, ao transbordarem 

pelo vertedouro, também passaram a percolar subsuperficialmente sob o 

contato do terreno escavado com as estruturas de concreto. Por ocasião da 

cheia repentina, conjugou-se o efeito das subpressões sob o radier com o 

fenômeno de entubamento (piping) nos sedimentos pouco coesivos, o que 

levou as estruturas ao colapso.

6. Material consultado

COULON, F.K. – Condicionante geológica em acidente no vertedouro de 

uma barragem. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 2. São 

Paulo, SP. ABGE, 1978. Vol. 2, pág. 197-207. 

GUAÍBA COUNTRY CLUB RS
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1. Descrição da barragem

A finalidade inicial da barragem do Guarapiranga, Estado de São Paulo, 

construída no rio homônimo, entre 1906 e 1909, afastada do núcleo urbano, 

era a de armazenar água para a geração de energia elétrica. A partir da década 

de 20, tornou-se a principal fonte de abastecimento de água para a capital. 

A partir da década de 40, com a reversão do rio Pinheiros para o reservatório 

Billings, passou a compor o sistema de geração de energia elétrica da usina 

Henry Borden, em Cubatão. A intensa urbanização ocorrida no século XX na 

região confinou totalmente a barragem e o reservatório (Figura 2.304).

Atualmente, a barragem possui 1.640 m de extensão na crista e altura 

máxima de 17 m, situando-se hoje em área urbana. Em sua maior parte, 

foi construída como aterro hidráulico, fundeado em sedimentos aluvionares 

recentes, compostos por areias, siltes e argilas orgânicas, estes, por sua vez, 

apoiados sobre solos residuais do substrato rochoso. Ao longo do eixo foi 

implantada uma parede vertical vedante composta de estacas-prancha 

de madeira cravadas na fundação e ligadas a chapas de aço corrugado 

revestidas com betume. Um segundo cut-off de estacas-prancha de aço 

foi instalado após a conclusão da obra, cerca de 20 m a montante do eixo. 

A Figura 2.305 apresenta uma seção da barragem original. O núcleo é 

assinalado de forma aproximada e corresponde à fração mais impermeável 

do solo lançado como aterro hidráulico, das bordas para o centro do maciço.

GUARAPIRANGA SP

Guarapiranga
Entre 1906 e 1909
Janeiro de 1976
Técnica

Figura 2.304 – A barragem e 
reservatório de Guarapiranga, hoje 
cercados pela urbanização da região 
(Google Earth, de 18/04/2019)
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Figura 2.305 – Seção original da barragem (França, 1985)

GUARAPIRANGA SP
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2. Descrição do incidente

Entre 28 e 30 de janeiro de 1976, fortes chuvas causaram uma cheia de 

grandes proporções que atingiu a bacia do rio Guarapiranga, elevando o nível 

do reservatório acima do máximo maximorum devido à incapacidade dos 

descarregadores de fundo suportarem a vazão afluente. A situação colocou 

em risco a estrutura da barragem e, consequentemente, parte da cidade de 

São Paulo a jusante. Na ocasião, uma barreira provisória de sacos de areia 

foi erguida ao longo da crista para eventualidade de transbordamento. 

Com a diminuição das chuvas, a catástrofe foi evitada, mas foram iniciados, 

imediatamente, estudos para redimensionar a barragem.

3. Consequências do incidente

Por ocasião da enchente não ocorreu qualquer dano à barragem ou a 

jusante. Mas, o nível de risco alcançado com o quase galgamento da 

barragem motivou estudos imediatos para redimensionar o sistema de 

extravasão e a própria elevação da crista da barragem.

4. Medidas de recuperação

As estruturas extravasoras, compostas originalmente de três descarregadores 

de fundo e de um vertedouro livre de emergência, escavado em alteração de 

rocha gnáissica, foram substituídas por um vertedor de comportas com quatro 

vãos de 6 m de largura e um vertedor livre com 96 m de extensão, em concreto.

GUARAPIRANGA SP

A barragem de terra, embora tenha se comportado adequadamente durante 

a enchente, foi remodelada. Um aterro de equilíbrio foi erguido a jusante da 

barragem existente, com talude 1,0V:3,0H, de modo a elevar os coeficientes 

de segurança. Finalmente, a crista da barragem foi alteada (Figura 2.306).

5. Causas do incidente 

A causa do incidente foi atribuída à impermeabilização da bacia hidrográfica 

devido ao rápido processo de urbanização da região. Em decorrência disso, 

o pico de enchente, estimado em 870 m3/s, foi mais acentuado do que o 

previsto no projeto, ultrapassando a capacidade de vertimento das estruturas 

de extravasão e quase alcançando a situação de galgamento da crista.

6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 

deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n0 91. 

198 páginas.

FRANÇA, P.C.T. – Aspectos geotécnicos da recuperação da barragem de 

terra de Guarapiranga. XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens. Belo 

Horizonte, 1985. CBGB. Rio de Janeiro. Tema II, pág. 331-348.

NEGRO JR., A., SANTOS FILHO, M.G. & GUERRA, M.O. – Características 

geotécnicas de solos de aterros hidráulicos e a experiência na barragem do 

Guarapiranga. Revista Solos e Rochas, Vol. 1, n0 3. 1979.
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Figura 2.306 – A barragem de Guarapiranga após recuperação – Seção (França, 1985)

GUARAPIRANGA SP
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1. Descrição da barragem

A Unidade Itabirito da Mineradora Herculano Ltda. é localizada a cerca de 

30 km da periferia sul de Belo Horizonte, no município de Itabirito, próximo 

à BR 040, na localidade conhecida como Retiro do Sapecado, Estado de 

Minas Gerais. No local, a mineradora ergueu quatro barragens (B1 a B4) 

para armazenamento de rejeitos e sedimentos. Destas, a B1 é a que possuía 

maior altura (61 m) e maior volume (4.100.000 de m3), segundo dados do 

RAL/2014. A Figura 2.307 mostra a distribuição das quatro barragens.

A barragem B1 foi construída sobre um córrego que continha uma voçoroca, 

que foi enchida com rejeitos. Sua construção foi iniciada em 1996, com 

base em um projeto de Engenharia e alteada até 2009, quando atingiu sua 

altura máxima, tendo sido objeto de muitos consertos. O talude de jusante 

possuía declividade 1,0V:3,0H.

HERCULANO
BARRAGEM B1 – RETIRO DO SAPECADO

MG

Córrego local
Iniciada em 1996 e finalizada em 2010
10 de setembro de 2014
Técnica

A geologia da área é constituída de rochas calcáreas, principalmente 

mármores e filitos dolomíticos. 

Em 2010, a barragem B1 chegou ao seu limite de capacidade. Então, a 

empresa construiu a barragem B4. Mas, em abril de 2014, a nova estrutura 

começou a apresentar problemas técnicos: abalos sísmicos causaram 

subsidência, aparecimento de um vortex e trincas no terreno. O maior 

tremor alcançou magnitude de 2,7, com epicentro a 5 km de distância. A 

ocorrência do vortex foi atribuída à presença de uma caverna em calcários, 

cuja abóbada cedeu durante o sismo, sob o efeito da carga sobreposta, com 

o aparecimento de uma dolina (Figura 2.308).

A barragem B4 foi então abandonada e os rejeitos passaram a ser novamente 

depositados na barragem B1, sendo bombeados para quatro baias construídas 

na parte superior da barragem B1 para depositar e secar os rejeitos. Essas 

baias estavam operando em paralelo com a barragem B4 desde 2013.
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Figura 2.308 – O surgimento de uma dolina (cavidade) gerou o vortex, que drenou o 
reservatório da barragem B4 em aproximadamente uma hora (Galo, 2016)

Figura 2.307 – Conjunto de barragens da Herculano Mineração Ltda. 
(Google Earth, de 25/06/2014)

HERCULANO
BARRAGEM B1 – RETIRO DO SAPECADO

MG
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2. Descrição do acidente

Em 10 de setembro de 2014, o maciço lateral da barragem B1 se rompeu 

junto à ombreira direita e escorregou levando parte do platô que abrigava 

as baias de decantação, rompendo-as (Figura 2.309). 

HERCULANO
BARRAGEM B1 – RETIRO DO SAPECADO

MG

A corrida de lama e rejeitos provocou um efeito dominó, ou efeito em cascata, 

alcançando, sucessivamente, a barragem B2, galgando-a e avançando até 

atingir o reservatório da barragem B3, que também foi galgada e sofreu 

a abertura de uma brecha no centro do talude de jusante (Figura 2.310). 

Grande parte do material da B1 ficou retida a montante da barragem da B3.

Figura 2.309 – Vista parcial do escorregamento ocorrido no talude de 
jusante da B1, danificando parte das baias e gerando uma corrida de 
lama. Seis trabalhadores foram atingidos e dois caminhões ficaram 
presos na massa escorregada (Galo, 2016)

Figura 2.310 – Vista do impacto da corrida nos reservatórios das barragens B2 e 
B3 (Galo, 2016)
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3. Consequências do acidente

Três pessoas morreram e a corrida de lama soterrou um carro, uma 
escavadeira e um caminhão. A lama fluiu através do vale do córrego João 
Dias e o assoreou. O abastecimento de água e energia ao Condomínio 
Residencial Vilabella foi interrompido. Ocorreram danos ambientais 
diversos, além dos prejuízos causados às próprias barragens atingidas.
A mineradora sofreu interdição (que perdurava até setembro de 2016), além 
de multas impostas pelos órgãos ambientais e indenizações. 

4. Medidas de recuperação

Quando houve o rompimento da barragem B1, a FEAM passou a acompanhar 
o atendimento ao Plano de Ações Emergenciais para promover, de forma 
segura, o controle e a eliminação dos novos impactos ambientais em função 
deste acidente.
Em fevereiro de 2015 foi constatado que as ações propostas no referido plano 
haviam sido implementadas, com a finalização das obras de implantação 
de um dique de contenção localizado imediatamente a jusante do ponto de 
ruptura da barragem. 
Em meados do mês de julho de 2015 foram observados alguns pontos de 
surgência no canal de descida da brecha formada pela ruptura da estrutura, 
tendo havido comunicação à empresa sobre novo risco de ruptura da 
estrutura remanescente da barragem B1. Foram identificados alguns pontos 
de saturação em taludes formados pelo rebatimento dos bancos sobre a 
área deslizada no contato com os taludes remanescentes no sentido da sua 
ombreira esquerda. 
Em nova fiscalização, realizada em agosto de 2015, representantes 
da empresa informaram que estava em elaboração o projeto final de 
estabilização da barragem B1 com a utilização de material proveniente da 

HERCULANO
BARRAGEM B1 – RETIRO DO SAPECADO

MG

mina, de forma a garantir a estabilidade da estrutura até que fosse definido 
o plano de utilização futura da referida área.
Foram definidas, também, novas medidas de controle no Plano de Ações 
Emergenciais para garantir a estabilidade da barragem B4, bem como a 
estabilização da área onde ocorreu o vórtex na porção de montante do 
reservatório.

5. Causas do acidente

As causas do acidente não foram esclarecidas de maneira satisfatória, 
permanecendo no campo das hipóteses. Não ocorreram chuvas intensas 
antes da ruptura, tampouco houve tremores no momento da ruptura, embora 
haja conflito de informações a esse respeito, conforme exposto no item 2.
Para construir as baias foi necessário altear a barragem em 7 m, o que 
representaria um acréscimo de carga relevante, além do fato de que a 
água das baias percolava na vertical através do corpo da barragem. Uma 
deficiência no sistema de drenagem na estrutura do maciço da barragem 
teria causado uma elevação do nível freático no interior do corpo da 
barragem. Alega-se que o sistema de drenagem não estaria funcionando, 
uma vez que foram observadas surgências de água no talude de jusante 
da barragem. Esta hipótese conflita com o fato de que no período do 
acidente ocorria uma forte estiagem na região, o que contribuiria para um 
rebaixamento do lençol freático em vez de sua elevação.
Outra hipótese que tem o respaldo do que ocorreu na barragem B4, com a 
formação da dolina, busca as causas do acidente na presença de um maciço 
dolomítico, com cavidades subterrâneas que seriam capazes de instabilizar 
o equilíbrio da barragem de rejeitos. Em favor desta hipótese, cita-se a 
existência de extensas trincas observadas em superfície e que conectariam 
a área das barragens B1 e B4. Menciona-se que os rejeitos tinham baixa 

densidade, estando sujeitos a liquefação estática. 
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6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 2014.

FEAM-MG - Fundação Estadual do Meio Ambiente - 2016 – Inventário de barragens do Estado de Minas Gerais – Ano 2015. FEAM-DGER-GERIM-RT-03/2015. Belo 

Horizonte. Março de 2016. 54 páginas.

GALO, D.B. – Acidente nas barragens de rejeitos da Herculano Mineração. 10 Encontro Técnico sobre Incidentes e Acidentes em Barragens – Lições Aprendidas. 

DNPM. Salvador, BA. Setembro de 2016. 44 páginas.

MEDEIROS, C.H. – Lei de segurança de barragens e avaliações de risco. In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Foz do Iguaçu, 2016. Tema 113. 41 

páginas.

VIOTTI, C.B. - Incidentes e acidentes na mina Retiro do Sapecado – Mineração Herculano – Itabirito – Minas Gerais. Sem data e sem indicação de publicação. 13 

páginas.

HERCULANO
BARRAGEM B1 – RETIRO DO SAPECADO
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1. Descrição do dique

A Cia. Ingá Mercantil foi instalada no interior da Baía de Sepetiba, Estado do Rio 

de Janeiro, na Ilha da Madeira, próximo ao Porto de Sepetiba, junto ao Saco 

do Engenho, em 1962, quando iniciou suas atividades processando minério 

para a produção de zinco de alta pureza, gerando grandes quantidades de 

resíduos contendo metais pesados, tais como cádmio e zinco (Figura 2.311). 

INGÁ RJ

Baía de Sepetiba
Iniciada em 1962
Múltiplos eventos: fevereiro de 1996; 2003; janeiro de 2004 
Técnica

Desde então, esses resíduos foram sendo acumulados no pátio da empresa, 

formando montanhas de material tóxico a céu aberto. Em 1965 surgiram as 

primeiras denúncias, vindas da população local próxima à área da Cia. Ingá, 

de queimação em relação ao ar inalado na região. Denunciou-se, ainda, 

que a fábrica lançava um líquido quente numa vala que saía no manguezal, 

provocando mortandade de espécies nativas da região.

Figura 2.311 – Localização da Ilha da Madeira, 
na Baía de Sepetiba (Lindolfo, 2015)
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Em 1984, a empresa construiu um dique argiloso de contenção no perímetro 

da área de deposição dos resíduos e instalou tanques de acumulação de 

águas, estação de tratamento de resíduos e águas efluentes. Essas medidas 

foram tomadas para reduzir o despejo de resíduos tóxicos na Baía de Sepetiba. 

Em 1985, sondagens geotécnicas realizadas no local revelaram que o dique 

foi construído sobre uma camada superficial de até 2 m de espessura de 

aterro em sua porção norte e sobre solo residual com até 3 m de espessura 

nas porções oeste e leste.

Em 1987, a Ingá e a FEEMA assinaram um termo de compromisso com a 

finalidade de adequar a disposição dos resíduos sólidos e o tratamento dos 

resíduos líquidos. O documento determinava que o local de armazenamento 

dos resíduos seria previamente forrado por camadas de areia e argila, 

sobre as quais seriam lançados os resíduos perigosos, de modo a isolá-los, 

evitando a contaminação do lençol freático. O termo de compromisso foi 

assinado e, em 1990, foi feito um aditivo para a empresa construir um novo 

aterro fora da área industrial, além da remoção dos resíduos acumulados. 

Para isso foi desenvolvido um projeto na área da Fazenda Bonanza. No 

entanto, nenhuma das exigências foi cumprida.

Em fevereiro de 1996, em decorrência das fortes chuvas, o dique de contenção 

da Cia. Ingá rompeu-se, contaminando com metais pesados a Baía de 

Sepetiba. O laboratório de Biofísica da UFRJ fez análises e constatou índices 

de cádmio e zinco em mariscos até 60 vezes mais altos do que os admitidos 

pelo Ministério da Saúde. No ano seguinte, a FEEMA analisou a qualidade da 

água da Baía de Sepetiba e constatou a presença de benzopireno.

Em 1998 foi decretada a falência da Cia. Ingá, que deixou à época um passivo 

ambiental avaliado em R$ 20 milhões. Estimou-se que cerca de 10 x 106 de 

toneladas de cádmio e zinco haviam sido despejados na Baía de Sepetiba 

nos últimos 20 anos. A indústria foi abandonada e os sistemas de controle 

desativados. A interrupção das operações e o elevado índice pluviométrico 

no sítio levaram ao aumento do risco de contaminação através da iminência 

de novo rompimento do dique de contenção dos resíduos. Foi então aberto 

processo no juizado da 1a Vara Cível de Itaguaí, cujo titular nomeou um síndico 

para a massa falida. No entanto, esse alegou, desde o início, falta de recursos 

para encaminhar qualquer solução para o problema ou para a manutenção 

de vigilância e operação dos sistemas de controle implantados.

Em 1999, o dique com 50.000 toneladas de cádmio e zinco estava prestes 

a colapsar às margens da Baía de Sepetiba. A Comissão de Meio Ambiente 

da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu à Justiça o confisco dos 

bens dos proprietários da Ingá.

Em 2000, as chuvas fortes voltaram a ameaçar a Baía de Sepetiba com 

cerca de 2 x 106 toneladas de rejeitos industriais e milhares de litros de 

água ácida, represados na Ilha da Madeira. O dique que separava o material 

contaminado apresentou risco de rompimento com a pressão das águas 

acumuladas, provenientes de chuvas intensas. Caso isso ocorresse, o 

manguezal teria suas águas, solo e vegetação contaminados. 

INGÁ RJ
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Em 2002, mais uma vez os órgãos públicos realizaram vistoria na planta 

da indústria e o dique ainda apresentava risco de rompimento com o 

consequente despejo de toneladas de cádmio, zinco e chumbo na Baía de 

Sepetiba. Outra ameaça foi detectada à época. Estava abandonada no pátio 

da Ingá uma lama misturada a metais pesados que, com chuvas fortes, 

poderia escorrer para a Baía de Sepetiba, causando acidente ambiental de 

grande proporção (Figura 2.312).

Em 2003 a situação se agravou, pois a capacidade de armazenamento do 

dique chegou ao seu limite, faltando menos de 30 cm para transbordar. 

A percepção era de que qualquer chuva forte seria o suficiente para 

provocar um desastre ambiental. A Superintendência Estadual de Rios 

e Lagoas (SERLA) enviou técnicos e operários, em caráter de emergência, 

para trabalhar na contenção do dique que armazenava resíduos tóxicos.  

Figura 2.312 – Passivo ambiental deixado pela Ingá (Google Earth, de 10/06/2004)

INGÁ RJ



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Porém, estes foram impedidos de realizar o trabalho por seguranças a serviço 
da massa falida da Ingá. Após inúmeras tentativas, a SERLA encaminhou 
um ofício à Justiça de Itaguaí pedindo novamente autorização para intervir 
no reservatório de rejeitos tóxicos da Ingá. Em caráter de emergência, que 
dispensava licitação, a SERLA contratou a Carioca Engenharia para iniciar a 
obra de contenção do dique. Entretanto, a Juíza da Primeira Vara Cível de 
Itaguaí, responsável pelo processo de falência da indústria, proibiu a SERLA 
de entrar no local e de realizar as obras de contenção do dique. Passados 
alguns meses, o Juiz substituto da Primeira Vara Cível de Itaguaí autorizou 
o início das obras emergenciais do dique de rejeitos tóxicos. A obra foi 
assumida pelo Governo do Estado que liberou uma verba para execução do 
reforço da barragem de rejeitos tóxicos. 
Uma fonte (CETEM, 2012) afirma que em 2003 o dique se rompeu novamente 
e a água e lama tóxicas escoaram para os manguezais da baía, repetindo o 
desastre ambiental de 1996. Cerca de 6.000 m² do mangue foram atingidos 
e, em alguns pontos, a vegetação ficou soterrada.
As obras do dique foram realizadas pela Carioca Engenharia e vistoriadas 
pela COPPE/UFRJ e pela Prefeitura de Itaguaí. Porém, depois de dois meses 
da obra emergencial pronta, as chuvas de janeiro causaram um vazamento 
do dique e a Prefeitura recebeu diversas denúncias da mortandade de peixes 
às margens da Baía de Sepetiba. Como o volume era pequeno, equipes da 
COMLURB fizeram o trabalho de limpeza da praia em um dia.
Em 2004, o Governo do Estado do Rio de Janeiro liberou uma verba para 
o término das obras do reservatório da Cia. Ingá. Essas obras seriam para 
elevar e reforçar o dique de contenção dos resíduos químicos armazenados, 
diminuindo o risco de transbordamento. Foi criada uma comissão com 
quatro representantes dos governos federal e estadual e da Prefeitura de 
Itaguaí para que fosse desenvolvido um projeto definitivo para a Ingá e todo 
o passivo ambiental que ela representava.

2. Descrição dos acidentes

Não ocorreu somente um acidente, mas diversos, consistindo no 
transbordamento ou rompimento do dique de contenção dos resíduos com 
metais pesados, conforme descrição no item anterior.

3. Consequências dos acidentes

O passivo ambiental da Ingá, além de ter contaminado a Baía de Sepetiba, 
afetou o lençol freático na região, bem como o solo e o ecossistema 
marítimo. A situação foi agravada, sucessivamente, a cada transbordo ou 
vazamento verificado, principalmente em 1996, 2002 e 2003 (CETEM, 2012).

4. Medidas de recuperação

Em junho de 2008, o terreno da companhia foi arrematado em leilão 
pela Usiminas que, em 2009, reiniciou o processo de descontaminação 
em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de 
recuperação ambiental do terreno previa, além do encapsulamento, 
o tratamento e a renovação da água subterrânea, que também estava 
contaminada. A Usiminas estimava que, para total eliminação dos produtos 
tóxicos, a água teria que ser tratada por cerca de 20 anos.
A iniciativa de recuperação ambiental compreenderia, dentre outras ações: a 
instalação de uma barreira hidráulica para contenção do fluxo do lençol freático; 
o tratamento dos efluentes líquidos retirados; a implantação de um sistema de 
monitoramento da área; e o acondicionamento seguro da água contaminada do 
reservatório da Companhia Mercantil e Industrial Ingá. No terreno arrematado, 
a Usiminas iniciou a construção de uma usina de laminados.

INGÁ RJ
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5. Causas dos acidentes 

A Companhia Mercantil Industrial Ingá se instalou em Itaguaí em 1962 e, desde 

então, suas atividades passaram a gerar resíduos que foram se acumulando 

e formando montanhas de material tóxico a céu aberto no pátio da empresa. 

Durante o período em que esteve funcionando, a companhia poluía a Baía 

de Sepetiba de forma rotineira e, também, acidental. A poluição rotineira 

estava associada aos efluentes líquidos represados por um dique em aterro 

e à disposição inadequada dos rejeitos, que acabavam sendo arrastados 

para a Baía. A poluição acidental ocorria devido ao rompimento dos sistemas 

de contenção e disposição de resíduos, causando situações extremas de 

poluição. Com a falência da empresa, a indústria foi abandonada e os 

sistemas de controle, desativados, o que deu continuidade ao processo de 

contaminação e aos riscos de acidentes ambientais.

6. Material consultado

CETEM – Centro de Tecnologia Mineral – MCTI - Companhia Mercantil e 

Industrial Ingá deixa passivo ambiental à Baía de Sepetiba (RJ). 19/12/2012. 
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ExibeVerbete.aspx?verid=25

LINDOLFO, N. S. - O impacto ambiental decorrente do processo industrial 
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ilha da Madeira (município de Itaguaí, RJ). Khóra, Revista Transdisciplinar, v. 
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1. Descrição da barragem

A PCH Inxu, de propriedade da Inxu Geradora e Comercializadora de Energia 

Elétrica S.A, é localizada no rio do Sangue, entre os municípios de Campo 

Novo do Parecis e Nova Maringá, região médio-norte do Estado de Mato 

Grosso, com potência instalada de 20.600 kW. Ela fica localizada cerca de 

2 km a montante da subestação da PCH Baruíto, de propriedade da Global 

Energia Elétrica S/A. A PCH Inxu estava em construção desde 2012.

Trata-se de hidrelétrica em que o circuito hidráulico parte de um canal de 

adução, ladeado por diques de terra, sendo que a tomada d’água consiste em 

uma torre isolada na câmara de carga. A adução a partir da tomada d’água é 

feita por meio de condutos metálicos que atravessam o corpo do dique.

2. Descrição do acidente

A fonte de informações é o laudo técnico que consta no Relatório de 

Segurança de Barragens, ano 2015 (pág. 122), sobre as causas da ruptura. 

Consta no laudo que no dia 3 de junho de 2015 foi iniciado, de forma 

controlada, o enchimento da câmara de carga e do canal de adução da 

barragem, tendo sido finalizado na tarde do dia 5 de junho de 2015. Às 3 

horas da manhã desse dia foi constatada uma grande quantidade de água 

que jorrava de um ponto um pouco a montante da casa de força, junto ao 

pé do talude de jusante do dique. Algum tempo depois, o dique da câmara 

de carga foi rompido e uma onda de água e solo destruiu parcialmente a 

casa de força (Figura 2.313).

3. Consequências do acidente

O acidente causou a abertura de uma brecha no corpo do dique da câmara 

de carga, com colapso da estrutura da tomada d’água e formação de uma 

descarga abrupta que inundou a casa de força (Figura 2.314). A inundação 

da casa de força afetou os quadros elétricos/eletrônicos, mas não destruiu 

os equipamentos mecânicos, nem as instalações civis (Figura 2.315).

INXU MT

do Sangue
2012 a 2015
5 de junho de 2015
Jornalística
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Figura 2.315 – Em primeiro plano está 
a casa de força invadida por água 
e lama. Ao fundo, além do dique 
rompido, está a estrutura da tomada 
d’água basculada (Mello, F.M., 2016)

Figura 2.313 – Em primeiro plano, a tomada d’água basculada. É possível ver a 
brecha aberta no dique e, ao fundo, a casa de força invadida (Internet - https://
www.google.com/search?q=pch+inxu+mt)

INXU MT

Figura 2.314 – Vista parcial da casa de força invadida por água e lama, bem como 
do dique rompido (Internet)

https://www.google.com/search?q=pch+inxu+mt
https://www.google.com/search?q=pch+inxu+mt
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4. Medidas de recuperação

Não se teve acesso a informações sobre a recuperação do aproveitamento. 

As informações mais detalhadas sobre o acidente se resumem a um relato 

que consta no Relatório de Segurança de Barragens, ano 2015. 

5. Causas do acidente

O primeiro registro relativo ao acidente se refere à constatação de uma grande 

quantidade de água jorrando de um ponto um pouco a montante da casa de 

força, junto ao pé do talude de jusante do dique da câmara de carga. 

Presumivelmente, a causa do acidente se situa na instalação de um processo 

de erosão interna do aterro do dique que, partindo do pé de jusante, evoluiu 

no sentido remontante, levando-o ao colapso. A fragilidade da fundação 

da tomada d’água é atestada pelo o que ocorreu com essa estrutura. A 

erosão regressiva atingiu a fundação da tomada d’água, erodindo-a e 

causando o basculamento da torre (Figura 2.313). O rompimento da 

manta de impermeabilização de PEAD aparenta ser mais consequência do 

mecanismo de ruptura do que sua causa.

Trata-se de mais um caso de acidente grave que pouco contribuiu para o 

entendimento das causas do colapso das estruturas, uma vez que foi mantido 

em sigilo. A divulgação do caso em meio técnico poderia contribuir para 

a evolução do conhecimento geral, ajudando a evitar futuras ocorrências 

similares. Aparentemente, as possíveis causas do acidente somente foram 

objeto de atenção no X Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas 

do Comitê Brasileiro de Barragens, em Florianópolis (Mello, F.M., 2016). 

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas - Relatório de Segurança de Barragens - 
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MELLO, F.M. – A ocorrência de inseguranças que possam causar colapsos de 

barragens e de suas estruturas anexas – X Simpósio sobre Pequenas e Médias 

Centrais Hidrelétricas – Comitê Brasileiro de Barragens, Florianópolis, 2016.

PEREIRA, G.M. – Acidentes e rupturas de barragens. ABGE, São Paulo. 307 
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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Itapebi, situada no rio Jequitinhonha, município de 

Itapebi, no sul do Estado da Bahia, é concessão da Itapebi Geração de 

Energia S.A., do Grupo Iberdrola. As obras começaram em outubro de 1999 

e foram finalizadas em fevereiro de 2003 com o início da geração comercial 

da primeira das três unidades Francis.

A barragem é de enrocamento com face de concreto. As estruturas de 

geração se concentram na ombreira direita, enquanto o vertedouro e os 

túneis de desvio ocupam a ombreira esquerda (Figura 2.316).

O maciço rochoso local é constituído por gnaisses graníticos, intercalados com 

lentes e camadas sub-horizontais de biotita-xisto/anfibolito. O tectonismo 

atuou intensamente na região, sendo o maciço percorrido por zonas de 

cisalhamento e falhamentos subverticais. As juntas de alívio são frequentes 

e bem pronunciadas, favorecendo a infiltração de água em profundidade e a 

consequente alteração das camadas de biotita-xisto/anfibolito, principalmente 

em seu contato com o gnaisse granítico (Resende & outros, 2003) (Figura 2.317).

2. Descrição do acidente

Em 7 de julho de 2001, um escorregamento de grandes proporções ocorreu na 

área do vertedouro, localizado na ombreira esquerda da barragem, envolvendo 

o lado direito hidráulico da escavação para o vertedouro e parte da calha do 

vertedouro. O volume de rocha envolvido foi da ordem de 170.000 m3, constituído 

por uma placa com cerca de 200 m de extensão, largura de 100 m e altura da 

ordem de 30 m, que se movimentou ao longo de um plano bem definido e de 

baixa declividade (cerca de 130, em média), tendo a massa rochosa se deslocado 

por cerca de 20 m, fragmentando-se no trajeto (Figura 2.318).

3. Consequências do acidente

O acidente não ocorreu de maneira súbita, uma vez que diversos sinais 

foram observados nos dias e horas que antecederam o colapso, dando 

margem para que a área fosse isolada. Ainda assim, registrou-se uma 

fatalidade, tendo um trabalhador sido atingido pelos escombros.

As consequências foram severas, tanto no que se refere à necessidade de 

adoção de medidas de recuperação da área, com profundas mudanças no 

projeto, quanto na paralisação das obras e consequente reflexo no cronograma 

(havia sido prevista uma antecipação na finalização da construção).

A natureza incomum e o caráter imprevisto de um evento desta magnitude 

levaram a uma investigação minuciosa de suas causas. O foco recaiu na 

reavaliação dos parâmetros de resistência das camadas alteradas de 

biotita-xisto/anfibolito, para as quais havia se admitido no projeto uma 

coesão de 0,02 MPa e ângulo de atrito de 170, com base em campanha 

de ensaios triaxiais e de cisalhamento direto em amostras indeformadas, 

representativas das camadas de biotita-xisto/anfibolito.

Pela sua magnitude e importância, uma das consequências principais 

desse acidente foi que, a partir dele, ficou estabelecido em contratos EPC a 

cláusula relativa a risco geológico.

ITAPEBI BA

Jequitinhonha
Outubro de 1999 a fevereiro de 2003
7 de julho de 2001
Técnica
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Figura 2.316 – Arranjo geral do empreendimento e identificação do local do acidente (Resende & outros, 2003)

ITAPEBI BA
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Figura 2.317 - Seção transversal segundo a direção do deslizamento, com as camadas de biotita-xisto/anfibolito, sendo as 
vermelhas mais alteradas e as azuis menos alteradas (Nieble, 2008)

Figura 2.318 – Escorregamento 
acima do túnel de desvio, 
na ombreira esquerda, 
envolvendo o lado direito 
hidráulico da escavação do 
vertedouro (Nieble, 2008)

ITAPEBI BA
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4. Medidas de recuperação

Os estudos de retroanálise do escorregamento levaram a caracterizar a 

superfície de deslizamento como tendo coesão zero e ângulo de atrito de 

120, valor este correspondente à resistência pós-ruptura obtida nos ensaios 

feitos em apoio ao projeto. Valores residuais tão baixos são reportados na 

literatura nacional e internacional apenas para massas sedimentares ou 

de baixo grau de metamorfismo, tais quais argilas xistosas e bentoníticas, 

ainda apresentando alguma coesão.

Após a reavaliação dos parâmetros de resistência, foram reanalisadas as 

condições de estabilidade das estruturas da barragem ao longo de suas 

fundações. Foi considerado necessário reforçar as fundações de quase 

todas as estruturas.

Dentre as várias alternativas, foram escolhidas as intervenções subterrâneas 

por permitirem a execução simultânea de reforço das fundações e das 

superestruturas, com um mínimo de interferência nos demais serviços da 

obra, o que possibilitou a manutenção do cronograma de contrato.

Assim, as soluções adotadas consistiram em: 

• reforço das fundações através de chavetas em concreto, implantadas ao 

longo de túneis ou trincheiras escavadas em rocha, de modo a interceptar 

as camadas de biotita-xisto/anfibolito (Figura 2.319);

• escavação de túneis de drenagem complementares nas ombreiras, para 

auxiliar no alívio das subpressões;

• atirantamento de camadas de biotita-xisto/anfibolito pouco profundas, 

de modo a permitir a abertura dos túneis e concretagem das chavetas 

com segurança.

Foram reforçadas as fundações do vertedouro na área da estrutura principal, 

calhas e defletores, das ombreiras da barragem e do maciço a montante da 

casa de força (parede lateral esquerda).

O plano original de monitoramento foi intensificado, principalmente na região 

das ombreiras da barragem, de modo a verificar a eficiência das formas de 

tratamento implementadas e avaliar o grau de segurança das obras.

5. Causas do acidente

As causas do acidente foram atribuídas a fatores geológicos de difícil 

previsibilidade, representados pelas condições de resistência residual 

associadas às camadas de biotita-xisto/anfibolito. Essas condições somente 

foram identificadas no decorrer da construção, quando foi possível verificar 

que as referidas camadas exibiam estrias de fricção, sinalizando movimentação 

prévia, que poderia ser atribuída a reativações tectônicas recentes ou ao alívio 

de tensões decorrente do aprofundamento do vale fluvial.

ITAPEBI BA
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Figura 2.319 – Reforço das fundações sob a ogiva do vertedouro através de trincheiras e chavetas de 
concreto (Resende, 2003)

ITAPEBI BA
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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Itaúba, de concessão da CEEE, é situada no rio Jacuí, no 

Estado do Rio Grande do Sul. O arranjo aproveita uma alça do rio e a estrutura 

da barragem é separada das estruturas de vertimento e de geração. A 

barragem é de enrocamento com núcleo de terra inclinado para montante, 

com altura máxima de 92 m. O eixo da barragem possui leve arqueamento 

para montante e tem 385 m de extensão na crista (Figura 2.320).

ITAÚBA RS

Jacuí
Entre 1973 e 1978
Outubro de 1978
Técnica

Figura 2.320 – Seção transversal da barragem de terra/enrocamento sobre a galeria de desvio (CBDB, 1982)
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Junto à base da ombreira esquerda, a barragem abriga uma galeria de 

desvio, encaixada em rocha basáltica, com cerca de 300 m de extensão 

(Figura 2.321). A galeria possui 22 m de altura, espessas paredes de 

concreto estrutural nas laterais e uma abóbada em arco, também em 

concreto estrutural, que serve de apoio à barragem. Sua largura na base é 

ITAÚBA RS

Figura 2.321 – Início da 
concretagem da galeria de 
desvio em corte no maciço 
basáltico (Holk, 2002)

de 8 m e foi dimensionada para uma vazão de 3.200 m3/s, correspondente 

ao período de recorrência de 25 anos.

O portal de entrada é dotado de três vãos, cada qual possui uma comporta 

cilíndrica, com 6,40 m x 12,90 m (Figura 2.322). As comportas são acionadas 

por um sistema de guincho elétrico.

Figura 2.322 – O portal de entrada possui três vãos, cada um dotado de 
comporta vagão cilíndrica (Holk, 2002)
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2. Descrição do acidente

Após a descida das comportas para formação do reservatório, observaram-

se fortes vazamentos de água pelas próprias comportas e, em seguida, 

surgiu uma extensa trinca vertical no pilar de concreto que delimita o vão 

esquerdo (Figura 2.323). 

Uma inspeção realizada por barco, a partir do desemboque da galeria, 

permitiu identificar a localização da trinca. Foi possível observar sua abertura 

centimétrica, mais tarde confirmada pelas três sondagens rotativas executadas 

para melhor identificação do posicionamento da trinca (Figura 2.324).

3. Consequências do acidente

Logo após o aparecimento da trinca, surgiu o temor de que pudesse ocorrer 

o colapso da barragem. A imprensa regional noticiou o ocorrido, tendo-se 

chegado a discutir a necessidade de evacuação da população ribeirinha a 

jusante. Nos dias subsequentes ao acidente não ocorreu agravamento da 

situação e os trabalhos se concentraram na busca de uma solução para o 

fechamento definitivo em condições de segurança.

O vertedouro proveu condições de escoamento das águas do rio sem que 

o nível do reservatório se elevasse, mantendo-o constante enquanto eram 

preparados os trabalhos de tamponamento definitivo da galeria.

4. Medidas de recuperação

Diante da impossibilidade de qualquer intervenção direta e reparatória da 

estrutura do portal afetada pela trinca, decidiu-se adotar um procedimento 

de tamponamento definitivo da galeria de desvio pelo lançamento de sacos 

de brita a partir de flutuante posicionado a alguma distância do portal. A 

ideia era não exercer pressão sobre a estrutura danificada, deixando, ao 

mesmo tempo, um espaço que seria aproveitado em seguida (Figura 2.325). 

Os sacos, acumulados uns sobre os outros, formaram um anteparo que 

serviu de escoramento para o lançamento de concreto submerso, com 

tecnologia adequada para evitar a dispersão do material. Com o emprego 

de tubagem metálica (tremie) com 100 mm de diâmetro, transportou-se o 

concreto desde a superfície até a área de aplicação, de modo a formar, aos 

poucos, uma parede de concreto apoiada sobre o portal. A última etapa 

consistiu no esvaziamento da galeria de desvio por jusante e construção do 

tampão de concreto, conforme programação original.

5. Causas do acidente

O projeto estrutural do portal da galeria de desvio foi alvo de análises e 

ponderações por parte de especialistas em busca de indícios que pudessem 

identificar algum elemento de fraqueza perante os esforços aplicados. 

Da mesma forma, o processo construtivo foi amplamente discutido. Em 

nenhum caso foi comprovada a existência de falhas.

ITAÚBA RS
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Figura 2.325 – Representação esquemática do procedimento adotado para 
tamponamento definitivo do portal da galeria sem risco de sobrecarregamento 
do mesmo (Holk, 2002)

Figura 2.323 – Indicação 
da posição da trinca 
no pilar esquerdo. Os 
traços em azul indicam a 
localização de sondagens 
rotativas feitas para 
melhor identificação da 
trinca (Holk, 2002)

Figura 2.324 – Imagem 
tirada no interior da galeria 
de desvio. A trinca vertical 
no pilar esquerdo, com 
abertura centimétrica, 
formava um véu de água 
(Foto dos autores)

ITAÚBA RS
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1. Descrição da barragem

A barragem é localizada no riacho Timonha, na bacia hidrográfica do rio 

Coreaú, região noroeste do Estado do Ceará, a cerca de 15 km a sudeste da 

cidade de Chaval, à pequena distância da rodovia CE 187 e a 2 km do povoado 

de Passagem. O empreendimento é destinado ao abastecimento de água dos 

municípios de Chaval e Barroquinha, bem como à regularização das vazões 

do riacho Timonha. Trata-se de uma barragem de terra compactada de seção 

homogênea, com 436 m de extensão na crista e altura máxima de 20 m. 

Possui um sangradouro de posição central, de soleira livre, em perfil Creager, 

com 60 m de largura, com capacidade descarga de aproximadamente 

440 m3/s, dimensionado para um tempo de recorrência de mil anos, seguido 

por uma calha limitada lateralmente por muros laterais de concreto e por 

bacia de dissipação. Dispõe, também, de dispositivos de controle e medição 

de vazão a jusante (Figura 2.326).

A jusante da estrutura do vertedouro, o projeto básico não previu 

revestimento de concreto armado na bacia de dissipação em virtude da 

ocorrência de rocha quartzítica relativamente sã, embora muito fraturada.

ITAÚNA CE

Riacho Timonha
Entre agosto de 1999 e 2001
Abril de 2001
Técnica

Figura 2.326 – Planta baixa do vertedouro original (Souza & outros, 2002).
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2. Descrição do acidente

Segundo relato de Souza & outros (2002), no início da fase de operação, 

após a passagem da primeira onda de cheia, com lâmina vertente de apenas 

0,5 m, foi verificada a ocorrência de forte erosão regressiva na superfície 

rochosa do canal de restituição, a jusante das estruturas do vertedouro. 

Os efeitos decorrentes da turbulência do fluxo no canal não revestido 

deram origem a profundos sulcos erosivos na rocha que, originalmente, era 

intensamente fraturada, tendo chegado a até 7 m de profundidade. Toda a 

largura da área do canal de restituição foi atingida pelo processo erosivo, 

mais acentuadamente no setor direito hidráulico, onde a cavidade formada 

se aproximou perigosamente do vertedouro, pondo em risco a estabilidade 

dessa estrutura e, consequentemente, da própria barragem (Figura 2.327).

Após a passagem da cheia foi possível observar, também, a ocorrência de 

vazões de percolação intensa através do maciço de fundação das estruturas 

de concreto, com ressurgimento de água nas paredes dos sulcos erosivos 

a jusante do vertedouro. Isso gerou eventos sucessivos de instabilidade 

nessas paredes devido ao intenso grau de fraturamento do maciço rochoso 

exposto e à pressão hidrostática exercida pela rede de fluxo alimentada a 

partir do reservatório, sob gradientes hidráulicos elevados.

3. Consequências do acidente

Atribuiu-se ao elevado grau de fraturamento apresentado pelo maciço 

rochoso a ocorrência do intenso processo erosivo. A descarga das enchentes 

erodiu rapidamente as partes menos resistentes do maciço rochoso 

desprotegido. Cerca de 70% da superfície do maciço rochoso a jusante do 

vertedouro foi carreada pela ação das descargas vertidas. 

Figura 2.327 – Erosão regressiva em abril de 2001 (COGERH - 2006, pág. 146)

ITAÚNA CE
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4. Medidas de recuperação

A situação resultante do processo erosivo exigiu a adoção de medidas 

emergenciais para estancar seu prosseguimento e recuperar a área. As 

obras de recuperação foram desenvolvidas no segundo semestre de 

2001 (período de estiagem na região) e envolveram: i) a recomposição 

parcial da área erodida, com enrocamento compactado e transições; ii) o 

revestimento do canal com concreto armado e ciclópico; iii) o tratamento 

e a impermeabilização da superfície rochosa a montante da crista do 

vertedouro; e iv) a reconformação e proteção de taludes rochosos erodidos 

às margens do canal de restituição (Figura 2.328). 

Nos últimos dias de abril de 2002 ocorreu a passagem de uma cheia, quando 

foi registrada uma lâmina d’água vertente de 1,10 m sobre a crista do 

vertedouro, não tendo sido observados, até o final de maio de 2002, danos 

ou ameaças às estruturas ali construídas. Foi constatado um deslizamento 

de proporções modestas a jusante das estruturas do canal de restituição, na 

margem esquerda. Embora não representasse uma ameaça à integridade 

das obras, deveria ser alvo de recomposição.

Figura 2.328 – Perfil longitudinal do vertedouro 
após as obras de recuperação do canal de 
restituição no segundo semestre de 2001  
(Souza & outros, 2002)
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente se alojam em uma avaliação excessivamente otimista 

da capacidade do maciço rochoso, a jusante das estruturas hidráulicas, de 

resistir à força erosiva das descargas vertidas. Como consequência disso, 

durante a construção, a superfície rochosa não havia recebido qualquer 

forma de proteção ou tratamento e foi erodida com extrema rapidez e 

facilidade. Além disso, não havia sido devidamente percebida a importância 

da rede de fluxo pela fundação do vertedouro, o que foi capaz de causar 

desmoronamentos ao longo das paredes das ravinas que surgiram como 

resultado do intenso processo erosivo. Pode-se, assim, inferir que a rapidez 

e a intensidade da remoção da rocha (em 70% da superfície original) 

decorreram de uma ação conjugada dos dois processos, o de erosão 

superficial e o de instabilização pela rede de fluxo subterrânea. 

6. Sequelas pós 2002

Quem observar o vertedouro atual em planta, através das imagens do 

Google Earth, notará que sua configuração sofreu profundas mudanças 

(Figura 2.329) em relação ao projeto original e em relação aos trabalhos 

de recuperação feitos no segundo semestre de 2001. A mudança que mais 

desperta a atenção se refere à configuração do muro esquerdo do vertedouro, 

a jusante de sua crista, que “invadiu” parte do espaço ocupado pela calha, 

forçando o fluxo a derivar para a direita hidráulica. Consequentemente, 

o muro direito da calha também teve o alinhamento modificado em sua 

metade de jusante, abrindo maior espaço para o fluxo d’água.

Evidentemente, tais mudanças decorrem de eventos posteriores a 2002. 

Mas, deles não foi encontrado registro. Possivelmente, os indícios de 

instabilidade do talude esquerdo, observados após o evento de 2002, a 

jusante das estruturas do canal de restituição, já anunciavam a progressão 

de alguma situação desfavorável que pode ter motivado a forte mudança 

no arranjo das estruturas do vertedouro.

Para fins de documentação, observe-se como a forte assimetria do muro 

lateral esquerdo constringe o fluxo, em vazões elevadas, causando, 

localmente, mudança de fluxo laminar para turbulento (Figura 2.330).
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Figura 2.330 – Sangria pela soleira 
livre do açude Itaúna em abril de 
2018. Notar a assimetria do fluxo 
na calha (Internet – Foto  
@allves_fotos – in: http://www.
camocimportaldenoticias.
com/2018/04/acude-itauna-e-o-
terceiro-maior-aporte.html)

Figura 2.329 – O “novo” vertedouro  
(pós 2002) com a atual configuração 
do muro esquerdo (indicado pela seta) 
invadindo a área original da calha  
(Google Earth, de 31/08/2016)
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7. Material consultado
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A usina Izabel está localizada na Serra da Mantiqueira, no bairro de Ribeirão 

Grande, município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. Inaugurada 

em dezembro de 1915 pela Empresa de Eletricidade São Paulo e Rio, 

possui uma queda bruta de 960 m, a mais alta do Brasil (Figura 2.331). Sua 

capacidade instalada era de 2.640 kW. Com maquinário todo importado 

(geradores canadenses e turbinas alemãs), a usina abastecia Taubaté, 

Tremembé, Pindamonhangaba e Lorena.

A acumulação da água era feita em dois reservatórios posicionados 

em cascata. Os dispositivos de descarga consistiam em um vertedouro 

de superfície livre e um descarregador de fundo, constituído por uma 

tubulação de 12” (12 polegadas) que atravessa a barragem em sua porção 

inferior, controlado por uma comporta de acionamento manual situada em 

um castelo d’água a montante. A barragem de terra, com altura máxima 

de 16 m, foi construída em aterro homogêneo, certamente sem o controle 

tecnológico nos níveis comuns dos dias atuais. (Figuras 2.332 e 2.333).

O reservatório inferior é contido por uma barragem em contrafortes de lajes 

planas tipo Ambursen. O sistema de adução consiste em um canal com 

1.400 m de extensão, uma câmara de compensação e um conduto forçado 

em segmentos de tubos de aço flangeados.

Durante muito tempo, a usina permaneceu desativada, tendo voltado a 

operar em 1986, após uma reforma geral das instalações realizada pela 

Eletropaulo. Não são conhecidas as causas da desativação.

IZABEL SP

Ribeirão Grande
1915
16 de fevereiro de 1990
Técnica

Figura 2.331 – Imagem da usina hidrelétrica Izabel, na Serra da Mantiqueira, com 
queda bruta de 930 m (Google Earth, de 06/06/2019)
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Figura 2.332 – Seção longitudinal e características do arranjo (França, 1992)

IZABEL SP
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água contaminada por sólidos. Visualmente, constatou-se que a comporta no 

castelo d’água apresentava vazamento. No dia seguinte, os setores responsáveis 

realizaram uma vistoria, tendo constatado que: a) provavelmente, a barragem 

estava sofrendo um processo de erosão interna; b) o reservatório se encontrava 

cheio, impondo carga hidráulica máxima ao maciço de terra; c) não seria 

recomendável realizar o esvaziamento do reservatório através da tubulação 

de fundo devido ao risco de colapso da barragem. Concluiu-se que não havia 

alternativa imediata para o rebaixamento do reservatório.

3. Consequências do acidente

Seguiu-se uma etapa de investigações para averiguar as causas e a extensão 

dos danos ocorridos. Foram executadas cinco sondagens a percussão e duas 

rotativas, complementadas com dois poços de inspeção direta. Foi realizada 

inspeção no interior do tubo danificado do descarregador de fundo através 

de filmagem por empresa especializada. A filmagem permitiu constatar 

que cerca de 30% da extensão do tubo, sob a porção central do maciço, se 

encontrava obstruída nas duas extremidades, confirmando e agravando o 

quadro de comprometimento do tubo e aumentando a probabilidade de 

erosões de maior porte no maciço de terra.

As sondagens não revelaram a existência de vazios, mas registraram valores 

de SPT baixos, entre 4 e 5 golpes para 30 cm, indicando o baixo grau de 

compactação do aterro, além de um teor de umidade sempre elevado. O 

poço de inspeção localizado na área do afundamento maior, que estava cheio 

de lama, mostrou que seria necessário proceder ao escoramento das paredes 

para poder avançar em profundidade, o que, aparentemente, não foi feito.

Figura 2.333 – Descarga do reservatório superior (Google Earth – Autoria da foto 
- Trilha e Trips)

2. Descrição do acidente

Em 16 de fevereiro de 1990, o operador constatou um afundamento no maciço 

da barragem de aproximadamente 3 m3, próximo à saída do descarregador de 

fundo. Verificando que esse descarregador de fundo estava carreando solo, 

foi fechada a comporta de montante e notificado o setor de operação. Novo 

afundamento ocorreu em seguida, próximo ao anterior. Apesar da comporta 

do descarregador de fundo estar fechada, ainda vertia cerca de 500 l/min, com 

IZABEL SP
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4. Medidas de recuperação

Após a avaliação de diversas alternativas resolveu-se adotar as seguintes 

medidas para a recuperação da barragem: a) selagem do tubo adutor 

com nata de cimento e injeções nas porções do maciço adjacente; 

Figura 2.334 – Reparo da área danificada (França, 1992)

b) recuperação do maciço de terra através da troca de solo no trecho mais 

atingido, no pé do talude de jusante; c) previsão de um sistema especial de 

escoramento; d) construção de filtro e enrocamento de proteção no pé de 

jusante; d) construção de filtro e enrocamento de proteção no talude de 

jusante (Figura 2.334).

IZABEL SP
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5. Causas do acidente

Aparentemente, as causas do acidente podem ser atribuídas a um processo 

de erosão interna no aterro da barragem e que não evoluiu o suficiente 

para comprometer a segurança total da obra, uma vez que foi identificado a 

tempo para possibilitar intervenções reparadoras. 

O fato do aterro da barragem ter sido construído em 1915, de forma pioneira 

em relação aos atuais procedimentos adotados pela Geotecnia e os baixos 

valores de SPT registrados pelas sondagens, revela causas predisponentes 

para o desencadeamento do processo erosivo interno.

6. Material consultado

FRANÇA, P.C.T., PALMIERI, W.A., VAICIUNAS, C. FARIA, F.C. & BRAUN, P.V.C.B. – 

Ruptura de descarregador de fundo da barragem da Usina Izabel: recuperação 

do maciço de terra. In: Seminário Nacional de Grandes Barragens, 20. Curitiba, 

1992. Anais...Rio de Janeiro: CBGB, 1992. V. 1, p. 267-274.

IZABEL SP



Índice

J
JABURU I (CE)
JACAREÍ (SP)
JAGUARA (MG/SP)
JAÓ (GO)
JATI (CE)
JOANA (PI)
JOÃO PENIDO (MG)
JOASAL (MG)
JUCAZINHO (PE)
JUCU (ES)
JUTURNAÍBA (RJ)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem Jaburu I, situada nos municípios de Tianguá e Ubajara, foi 

construída pelo Estado do Ceará no período 1981 a 1983 para abastecimento 

de água a mais de 200.000 habitantes da região noroeste do Estado, além 

JABURU I CE

Jaburu
1981 a 1983
Diversas épocas
Técnica

de atender a vários projetos de irrigação. A barragem é constituída de um 

maciço de terra zonado com um núcleo argiloso espesso ladeado por 

materiais granulares, com extensão de 770 m, altura máxima de 46 m e 

largura de crista de 6 m. O sistema de drenagem interno consiste em um 

corpo de random envolvido por material drenante (Figura 2.335).

Figura 2.335 – Seção transversal da barragem (Carvalho, 1981)
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A barragem se estende por dois vales separados por um morro, ficando à 

esquerda o vale principal e à direita, o secundário. Neste vale secundário 

localiza-se a tomada de água, do tipo galeria, formada por uma tubulação 

de 600 mm de diâmetro, envelopada em concreto, com dois registros 

instalados a jusante, em série.

O vertedouro, implantado na ombreira direita do vale secundário, 

fica separado do corpo da barragem e é constituído por um canal de 

aproximação escavado em rocha arenítica com 450 m de extensão, uma 

estrutura de lâmina livre com 25 m de largura, capaz de descarregar 240 

m³/s (TR=1000 anos) com uma lâmina de 2,7 m e um canal de restituição, 

também escavado em rocha, com 100 m de extensão.

O substrato rochoso é constituído por arenitos brandos da Formação Serra 

Grande, que faz parte da Bacia Sedimentar do Parnaíba. O boqueirão onde se 

construiu a barragem é típico da Formação Sedimentar, em que o arenito é 

geralmente fino e se apresenta diaclasado, associado a estratos sub-horizontais 

de siltitos e folhelhos intercalados, finamente estratificado, friável e quase 

sempre pouco consistente, de cor cinza claro amarelado e, às vezes, vermelho 

ferruginoso, ou cinza escuro, formando paredões verticais de grande altura. 

Tanto o tectonismo regional, quanto os mecanismos de alívio de 

tensões pelo entalhe fluvial acentuaram os níveis de fraturamento e de 

compartimentação do maciço de arenitos. Uma intensa rede de fluxo 

subterrâneo se instalou ao longo de planos preferenciais, principalmente 

os de acamamento, causando remoção localizada das porções incoerentes 

de arenito. Isso resultou em um sistema de caminhos abertos com paredes 

oxidadas que afetaram a capacidade de suporte e a estanqueidade do 

conjunto barragem-fundação.

2. Descrição dos acidentes

Desde o início das operações, em 1983, a barragem de Jaburu I tem 

apresentado uma sequência de problemas, em sua maioria relacionados 

à qualidade das fundações. Mas, em parte, decorrentes das próprias 

características da barragem em termos de projeto e de processo construtivo. 

Anomalias foram registradas na barragem ao longo de mais de três décadas, 

motivando a adoção de sucessivas intervenções para garantir a segurança e 

a operacionalidade do empreendimento.

Logo após o primeiro enchimento apareceram fissuras no coroamento, além de 

abatimento da crista na ordem de 0,5 m, em coincidência com o vale principal.

Cerca de cinco anos após o enchimento do reservatório, em 1988, foi 

identificada uma fuga d’água na ombreira esquerda a cerca de 30 m a 

jusante do pé da barragem, sendo que a fácil lixiviação do solo de arenito 

levou à formação de uma “caverna”, de onde a água brotava com vazão que 

chegou a 47 l/s (Figura 2.336).

Três anos mais tarde, Carvalho (1991) registrou o aparecimento de diversas 

surgências distribuídas ao longo do pé da barragem, tanto no vale principal, 

quanto no secundário (Figura 2.337). Essas surgências deram origem a um 

processo erosivo na margem direita do canal escavado para a implantação 

das estruturas de controle da tomada d’água, a jusante da barragem. Nessa 

oportunidade, o corpo de enrocamento neste mesmo canal foi parcialmente 

destruído. 

JABURU I CE
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Figura 2.336 – Surgência d’água a 
jusante da barragem, na ombreira 
esquerda, com formação de 
“caverna” (Foto dos autores, 1992)

Figura 2.337 – A barragem de Jaburu 
I em planta. As áreas hachuradas 
correspondem a surgências de água. Em 
1 situa-se a válvula dispersora e o local 
2 corresponde à maior surgência, com 
presença de “caverna” (Carvalho, 1991)

JABURU I CE
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Ao longo da década de 90, quem visitasse o sítio poderia facilmente observar 

que o talude de jusante da barragem, no vale principal, se apresentava saturado 

até uma altura da ordem de 10 m acima do enrocamento do pé de jusante, 

sinalizando a inoperância do sistema interno de drenagem (Figura 2.338).

Em 1997 foi constatada a existência de cavidades no piso do canal de 

aproximação ao vertedouro, configurando sumidouros por onde a água 

escoava, indo ressurgir a jusante da seção de controle, além de ter se 

observado um processo de erosão regressiva no canal de restituição, a 

jusante da passagem molhada.

Em 2005 ocorreu nova formação de sumidouro no canal de aproximação ao 

vertedouro, poucas dezenas de metros a montante da seção de controle, 

no local que havia sido anteriormente preenchido com enrocamento e 

recoberto com argamassa (Figura 2.339).

Figura 2.338 – Surgências d’água e saturação do paramento jusante da 
barragem, próximo à ombreira esquerda (Foto dos autores, 1992)

Figura 2.339 - Detalhe de cavidades de erosão (sumidouros) formadas no leito 
do canal de aproximação do vertedouro (Souza, 2005)

JABURU I CE
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Em 2007 ocorreu o deslizamento de um bloco de rocha que destruiu o 

medidor de vazão V-8 localizado na ombreira esquerda, cuja função era a de 

medir a vazão percolada na principal surgência.

Em 2009, coincidindo com uma estação chuvosa intensa, observou-se nos 

meses de abril e maio um aumento generalizado das vazões que ressurgiam da 

fundação e das ombreiras da barragem, particularmente na ombreira esquerda. 

O medidor de vazão V-7 registrou a presença de fragmentos de asfalto, material 

injetado em 1988 para estancar passagens de água. Constatou-se, também, 

uma acentuada evolução de erosão regressiva no canal de restituição do 

vertedouro, a jusante da passagem molhada (Figura 2.340). Em dezembro, a 

água que vertia pelo medidor V-7 apresentava-se turva, com carreamento de 

sedimentos e fragmentos de asfalto.

Em agosto de 2011, os medidores de vazão V-7, V-10 e V-11 registraram 

aumento significativo com carreamento de finos e asfalto. A vazão alcançou 

19 l/s no medidor V-10, gradativamente decaindo em seguida.

Cada um dos eventos aqui descritos deu margem à adoção de medidas 

reparadoras, sempre no propósito de restituir as condições de segurança 

à barragem.

Figura 2.340 – Canal de restituição do vertedouro em dezembro de 2019. As 
porções coerentes do maciço arenítico colapsam após perda de suporte pela 
lixiviação de estratos e camadas de materiais incoerentes (Foto dos autores)

JABURU I CE
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3. Consequências dos acidentes

A sequência de acidentes criou situações de alto risco para a segurança 

da obra, ameaçada não apenas de rompimento, com impactantes 

consequências a jusante, mas também de interrupção do abastecimento 

de água para uma população numerosa. A cada evento foi necessária a 

adoção de medidas corretivas, frequentemente, em caráter emergencial.

4. Medidas de recuperação

Segundo constatou Sousa, até 2013 a barragem de Jaburu I teve que ser 

submetida a medidas corretivas em cinco momentos distintos, nos anos de 

1989, 1992, 2003, 2009 e 2010, em campanhas coordenadas e executadas por 

órgãos do Governo do Estado do Ceará. As duas primeiras campanhas e a 

quinta foram realizadas em condições emergenciais. A Figura 2.341 mostra 

os locais onde foram executadas as cinco campanhas de recuperação.

Em 1989, após a identificação das surgências pela ombreira esquerda, foi 

realizada uma campanha de injeções de impermeabilização da fundação. 

Desde as primeiras avaliações concluiu-se que era impraticável o uso apenas de 

calda de cimento para estancar a percolação, decidindo-se acrescentar areia 

à mistura. Os primeiros resultados foram auspiciosos, tendo-se observado 

uma redução da vazão para 30 l/s. Entretanto, não ocorreu qualquer redução 

posterior, o que levou à decisão de se passar a utilizar asfalto nas injeções.

Face à inexistência de asfalto craqueável no mercado, decidiu-se usar 

um asfalto tipo CAP 50/60, aquecido a 170° C, utilizando tubos de ferro 

galvanizado, com equipamento especialmente construído para o caso. 

Estas operações tinham por objetivo produzir o bloqueio temporário pelo 

asfalto, de modo que novas injeções de calda de cimento e areia pudessem 

se fixar nos vazios e dar pega. Observou-se, assim, uma redução da vazão 

de 25 l/s para 18 l/s.

Novas operações de injeção de asfalto revelaram absorções muito elevadas 

em diversos furos (superiores a 15 tf em alguns deles). Estes trabalhos 

levaram, finalmente, a uma redução da descarga para menos de 3 l/s, o 

que mostrou a eficácia do emprego do asfalto na redução do fluxo d’água. 

As operações foram encerradas em fevereiro de 1990, passando-se a 

conviver com a vazão residual referida. Foram então executadas três linhas 

complementares de injeção a montante da área tratada com asfalto para 

conferir o reforço considerado necessário.

Em 1992 foram identificadas quatro surgências a jusante da barragem, sendo 

que, entre a região da tomada de água e o vale principal, a vazão era de 26 

l/s. Entre fevereiro e outubro de 1993 foi realizada a segunda campanha de 

recuperação, com o emprego de injeção de calda de cimento nas áreas afetadas. 

Todas as injeções foram realizadas a partir do coroamento da barragem. Na 

ocasião foram perfurados cerca de 3.300 m e injetados 330 tf de cimento (6.600 

sacos). No final da intervenção as vazões na área tratada haviam sido reduzidas 

para a metade, o que não configurava um resultado satisfatório.

JABURU I CE
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JABURU I CE

Figura 2.341 – Áreas de intervenção nas sucessivas campanhas de recuperação da barragem (COGERH, 2010 in Sousa, 2013)
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Nesta mesma campanha foram implantados sete piezômetros Casagrande 

no talude de jusante e foi construído mais um medidor de vazão, localizado 

no antigo leito do rio, com o propósito de medir as vazões da ombreira 

esquerda. Entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2003 foi realizada uma série 

de intervenções que incluíram a execução de novas injeções de calda de 

cimento na fundação, obras de estabilização e de drenagem da barragem, 

alteamento da crista, impermeabilização e estabilização do canal de adução 

do vertedouro, instalação de novos piezômetros, marcos de nivelamento, 

de referência e medidores de vazão. A elevação do nível de coroamento da 

barragem em 1,10 m, com posterior execução de pavimentação asfáltica, 

foi feita de modo a obter uma borda livre compatível com os critérios de 

segurança em obras do Estado. A jusante da barragem foi implantada uma 

berma estabilizante de enrocamento (Figura 2.342).

A quarta intervenção ocorreu entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 

e consistiu na implantação de uma laje de concreto no canal de adução ao 

vertedouro, com extensão de 42,7 m a partir da soleira vertente, de modo a 

obturar as erosões constatadas no substrato arenítico (Figura 2.339). 

Entre fevereiro e dezembro de 2010 ocorreu nova intervenção para recuperação 

da barragem, do vertedouro e da tomada d’água. A fundação da barragem na 

ombreira esquerda foi novamente submetida a tratamento por injeções de 

calda de cimento e de asfalto, à semelhança do que ocorreu em 1989 - 1990. 

Na ombreira esquerda, a montante do barramento, foi executado um aterro 

hidráulico com a finalidade de reduzir os gradientes de percolação, melhorando 

também a vedação. Ao longo do pé da barragem foi reforçada a drenagem e 

foram implantados novos medidores de vazão. Na área da tomada d’água 

houve retaludamento e estabilização dos taludes. Foram também realizados 

levantamentos topográficos da barragem, bem como topobatimétricos do 

reservatório, além de estudos hidrológicos, estudo preliminar de um Plano de 

Ação Emergencial e anteprojeto de recuperação do vertedouro.

Em 2018, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado e a COGERH, 

considerando que a barragem Jaburu I era tida como de prioridade máxima 

no quesito de adoção de medidas para aumento da segurança, lançaram 

um termo de referência para a elaboração de projeto executivo para 

recuperação do vertedouro.

JABURU I CE

Figura 2.342 – Berma de estabilização a jusante da barragem principal 
(Sousa, 2013)
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5. Causas dos acidentes 

Os problemas enfrentados no sítio da barragem Jaburu I decorrem, em 

grande parte, da peculiar natureza do substrato rochoso arenítico, mas 

podem ser creditados, em alguns aspectos, às particularidades do projeto. 

A barragem se situa em área de rochas sedimentares que contêm frequentes 

intercalações de material friável, possibilitando erosão e lixiviação, que 

podem progredir até a formação de cavernas, gerando alta condutividade 

hidráulica e colocando em risco a segurança das estruturas. 

Por outro lado, a carência de informações sobre o comportamento do 

arenito local, por ocasião dos estudos do projeto e da implantação das 

obras, acarretou na adoção de soluções que se mostraram inadequadas 

à segurança da barragem. Este é o caso do encharcamento do talude de 

jusante da barragem, observado na década de 90. O aspecto ferruginoso da 

água que ressurgia no talude e o acúmulo de material de aparência coloidal 

avermelhada que se depositava nas caixas de medição de vazão instaladas 

a jusante do aterro eram indícios de que o sistema de drenagem interna 

na barragem havia se tornado operacionalmente deficiente, seja através 

da colmatação por finos, cimentação por óxidos de ferro, inadequação 

granulométrica do material drenante ou por intermédio de uma conjugação 

desses fatores. 

A sequência de intervenções realizadas ao longo de décadas indica também 

que algumas das soluções adotadas foram e/ou são inadequadas ou, quando 

muito, inócuas. É o caso da utilização de injeções convencionais com calda de 

cimento, de pouca serventia em horizontes de materiais não consolidados, 

onde não penetram e não causam qualquer efeito benéfico. Na área de 

aproximação ao vertedouro, as medidas adotadas para obliterar os caminhos 

de percolação pelo preenchimento e tamponamento com concreto dos 

vazios encontrados tampouco se mostrou uma solução adequada por não 

ser capaz de atingir o todo, somente partes do maciço a ser tratado.

Apesar de todos os inconvenientes surgidos, as condições de operação 

da barragem Jaburu I continuam dentro da normalidade, graças às 

intervenções realizadas e à adoção de um abrangente sistema de controle 

por instrumentação geotécnica. 
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1. Descrição da barragem

A região de Jacareí, às margens do rio Paraíba do Sul, Estado de São Paulo, é fonte 

de abastecimento de areia de construção para a Grande São Paulo. A extração da 

areia se dá por dragagem dos imensos depósitos existentes na extensa baixada 

local e nos terraços marginais. Mais do que por barragens, as áreas de dragagem 

são definidas por cordões naturais de materiais sedimentares (areias, siltes e 

argilas) que as delimitam e identificam. O conceito de barragem é introduzido 

pela existência de um desnível entre a área de dragagem e o nível do rio.

2. Descrição do acidente

O rompimento de uma barragem de uma empresa de extração de areia 

atingiu o rio Paraíba do Sul, causando a interrupção do abastecimento de 

água a, pelo menos, 500.000 moradores de São José dos Campos.

A barragem, que na verdade é um extenso cordão de sedimentos naturais 

deixado entre a área de dragagem e o curso do rio, pertence a uma 

mineradora que estava parada, aguardando a liberação de uma licença 

ambiental (Figura 2.343). 

Uma segunda empresa passou a usar a área para despejar seus rejeitos 

de extração de areia. Segundo a CETESB, agência ambiental paulista, 

a operação foi irregular, uma vez que esta segunda empresa não tinha 

autorização para despejar rejeitos na área da empresa vizinha.

Água com sedimentos (areia e solos finos) vazou para o rio Paraíba do Sul, 

deixando a água do rio mais turva e com alto teor de sólidos. Com  isso, o 

tratamento da água captada do rio, para abastecer as cidades da região, 

ficou mais difícil.

3. Consequências do acidente

Pelo menos 500.000 moradores de São José dos Campos ficaram com 

o abastecimento de água comprometido. Isso corresponde a 75% da 

população da cidade. Segundo a reportagem, a SABESP, responsável pelo 

abastecimento de água, estava monitorando o rio Paraíba do Sul para 

avaliar se interrompia ou não o abastecimento a outras cidades.

4. Medidas de recuperação

No próprio dia em que ocorreu o rompimento do dique marginal, duas 

máquinas trabalhavam no local tentando reconstruir a “barragem”, mas a água 

com rejeitos continuava vazando para o rio Paraíba do Sul (Figura 2.344).

JACAREÍ SP

Paraíba do Sul
Não determinada
6 de fevereiro de 2016
Jornalística
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Figura 2.343 – Vazamento de água com sedimentos através da brecha aberta na 
“barragem” (assinalada pela seta) (Globo.com.g1)

Figura 2.344 – Trabalho de reconstituição do dique marginal que represava o 
depósito da mineradora (Globo.com.g1)

JACAREÍ SP
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente não foram identificadas na reportagem. Excluindo-

se a possibilidade de galgamento, uma vez que não houve indícios deste 

processo, pode-se creditar o rompimento do dique à erosão interna (piping), 

motivada pela sobrecarga causada pela mineradora que passou a usar a 

área para despejar seus rejeitos de extração de areia, conforme referido 

acima. Segundo esta hipótese, o aumento de gradientes induzidos na rede 

de fluxo pelo corpo do dique marginal, formado por sedimentação natural, 

pode ter desencadeado um mecanismo de erosão retroativa, que evoluiu 

até causar o colapso da estrutura.

6. Material consultado
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Acesso em 27/04/2019.
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1. Descrição da barragem

A barragem, situada no rio Grande, entre os Estados de São Paulo e de Minas 

Gerais, possui altura máxima de 71 m e 1.225 m de extensão, controla uma 

área de drenagem de 62.700 km² e compreende estruturas de concreto 

gravidade da tomada d’água e do vertedouro, que se estendem da ombreira 

esquerda até o centro do vale. Um maciço de enrocamento com núcleo de 

terra fecha o vale na margem direita (Figura 2.345).

A casa de força é semi-abrigada, contendo, no estágio inicial, quatro 

unidades Francis de eixo vertical com total de 424 MW instalados sob 45,5 m 

de queda bruta, com mais dois vãos para futura ampliação com a instalação 

de mais duas unidades. 

JAGUARA MG/
SP

Grande
1966 a 1971
Diversas datas
Técnica

Figura 2.345 – Vista aérea da hidrelétrica de Jaguara antes da reabilitação (CBDB, 2002)
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Figura 2.346 – Seção transversal 
do vertedouro (CBDB, 2002)

O vertedouro com 48 m de altura tem capacidade de descarga de 13.600 

m³/s (pico da cheia decamilenar), é de superfície, com perfil Creager, 

equipado com seis comportas tipo segmento de 13,50 m de largura por 

19,50 m de altura. A soleira é seguida por rampa curta, um trampolim 

com concha circular de 25 m de raio e lançamento do jato vertido na El. 

526,00 m em ângulo de 32º com a horizontal (Figura 2.346). Uma bacia de 

impacto com 3 m de profundidade foi escavada a jusante do vertedouro 

com 3 m de profundidade, na El. 516,00 m. Essa cota corresponde ao nível 

d’água de jusante da barragem para a descarga defluente de 3.000 m³/s. 

Consequentemente, o jato lançado pela concha havia sido projetado para 

impactar diretamente a rocha de jusante do vertedouro.

A rocha no local da barragem é quartzito são de elevada resistência 

geomecânica, com grande quantidade de sistemas de juntas de atitudes 

diversas. O desvio do rio foi feito basicamente em dois estágios, primeiro 

com ensecadeira protegendo a implantação das estruturas de concreto e 

o rio fluindo pela direita, e o segundo estágio por adufas na estrutura do 

vertedouro, com ensecadeira protegendo a implantação do maciço de 

enrocamento na margem direita e ensecadeira protegendo o término da 

construção da tomada d’água e casa de força.

JAGUARA MG/
SP
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Dois anos depois, em 1973, a fossa de erosão atingiu a profundidade média 

de cerca de 19 m, tendo sido a profunda fossa de erosão a jusante da 

comporta 1 parcialmente preenchida por blocos de rocha deslocados de 

outras áreas. As erosões progrediram com o tempo e, em 1978, atingiram 

cerca de 31 m abaixo da elevação original (Figura 2.348).

3. Consequências dos incidentes

• Primeiro incidente

A principal consequência econômica foi o retardo de alguns meses no início 

de geração da hidrelétrica devido à paralisação no começo da construção 

para execução dos ensaios e tomada de decisão de projeto.

• Segundo incidente

Os 31 m de profundidade que foram detectados na fossa de erosão 

são equivalentes às estimativas baseadas na equação de Veronesi para 

descargas de 3.000 m³/s. Entretanto, pela mesma equação, a fossa de 

erosão atingiria cerca de 67 m para a descarga de projeto do vertedouro 

(14.500 m³/s), o que não seria adequado. 

Além dos aspectos relativos à erosão, a cada operação do vertedouro, 

inúmeros peixes, após o fechamento das comportas, ficavam retidos na 

fossa de erosão e morriam em pouco tempo, criando um passivo ambiental.

2. Descrição dos incidentes

• Primeiro incidente 

Logo após o esgotamento da ensecadeira de primeiro estágio, por ocasião 

das primeiras escavações para implantação da estrutura da tomada d’água 

e da casa de força, ocorreu deslocamento para jusante de espessa camada 

de rocha superficial. A construção foi paralisada para a execução de ensaios 

especiais de mecânica de rocha pelo LNEC, para a determinação de tensões 

virgens que originaram tal deslocamento.

• Segundo incidente 

Desde os primeiros vertimentos ocorridos em fevereiro de 1971, quando as 

unidades geradoras estavam progressivamente sendo montadas, passaram 

a ser observadas intensas erosões na área da bacia de impacto, que havia 

sido pouco escavada. As descargas eram principalmente liberadas pela 

comporta 1, a mais próxima da tomada d’água. Foi desenvolvida rapidamente 

uma fossa de erosão que, no primeiro levantamento batimétrico executado 

naquele ano de 1971, já atingia 23 m de profundidade. 

A partir dessa constatação e da proximidade do muro de concreto divisor 

das descargas vertidas das descargas turbinadas, passou-se a operar o 

vertedouro mais uniformemente pelas seis comportas. Depois, foram 

adotadas mais restrições operativas, procurando evitar a operação da 

comporta 1 (Figura 2.347).

JAGUARA MG/
SP
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Figura 2.347 – Vertedouro 
em operação. Restrição 
de operação da 
comporta 1 (CBDB, 2002)

Figura 2.348 – Evolução 
da área de impacto a 
jusante do vertedouro 
(CBDB, 2002)

JAGUARA MG/
SP
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4. Medidas de recuperação

• Primeiro incidente

A solução para o problema advindo do deslocamento da rocha foi simples. 

O mergulho da descontinuidade na qual ocorreu o deslocamento permitiu 

que, com alteração da linha de centro da barragem, pudesse ser evitada 

essa feição geológica. Com essa alteração, foi possível manter toda a 

concepção básica do projeto.

• Segundo incidente

Foi adotada nova regra operativa pela qual a comporta 1 que descarrega 

perto do muro de concreto do canal de fuga só deve ser acionada 

quando todas as demais comportas estiverem completamente abertas, 

descarregando 10.470 m³/s. Com essa vazão, o nível d’água de jusante é 

elevado de cerca de 8 m, o que melhora substancialmente a dissipação de 

energia na região a jusante da comporta 1, minorando a possibilidade de 

colapso do muro por solapamento.

Foi executada uma laje de concreto a jusante das comportas 3, 4 e 5, pois a 

rocha nessa área se mostrou muito suscetível a erosão.

Objetivando resolver o problema ambiental do aprisionamento de peixes nas 

crateras da rocha a jusante do vertedouro após liberação de descargas, foi 

escavado extenso canal de 500 m de comprimento por 120 m de largura, o que 

compreendeu a escavação a fogo de 242.000 m³ de rocha. Presentemente, 

o canal conduz as descargas vertidas ao leito do rio sem empoçamentos. O 

canal foi executado entre abril e setembro de 2001 (Figura 2.349).

Figura 2.349 – Vista aérea da hidrelétrica e do canal de restituição ao término da 
obra (CBDB, 2002)

JAGUARA MG/
SP
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5. Causas dos incidentes

• Primeiro incidente

A causa do primeiro incidente foi a existência de tensões virgens elevadas que 

não haviam sido detectadas pelos métodos convencionais de prospecção. 

Com as escavações na área da casa de força, ocorreu o desconfinamento 

que gerou o deslocamento de grande placa de rocha à superfície.

• Segundo incidente

As intensas erosões verificadas na rocha que recebia o impacto das 

descargas vertidas eram previsíveis, mas não foram devidamente 

consideradas no projeto original. A energia das descargas vertidas sobre o 

quartzito são, mas fraturado, ocasionou as profundas crateras na rocha a 

jusante do vertedouro.

6. Material consultado
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Jaó, operada a fio d’água, situava-se na cachoeira do 

Jaó, no rio Meia Ponte, município de Goiânia, Estado de Goiás. Foi construída 

pela Empresa Força e Luz de Goiânia Ltda. e entrou em operação em 

1937, com potência de 153 kW. Destinava-se ao atendimento do aumento 

gradativo na demanda de energia elétrica naquela região, decorrente da 

mudança da capital do Estado no ano de 1939. No início da década de 1940, 

a usina sofreu uma primeira ampliação, com a instalação de uma segunda 

unidade geradora, com 144 kW de potência.

Os registros sobre a construção da pequena barragem e da respectiva usina 

hidrelétrica são escassos. Não se tem notícia de memórias de cálculo, 

plantas e desenhos técnicos que apresentem o projeto.

Localizada a pequena distância da capital, consistia em uma estrutura de concreto 

gravidade com a altura máxima estimada de 10 m a 12 m e um desenvolvimento 

de crista de aproximadamente 120 m a 150 m de extensão, interrompendo o 

escoamento natural do rio Meia Ponte e provocando seu represamento e a 

formação de um pequeno reservatório de acumulação (Figura 2.350).

O aproveitamento funcionava a fio d’água, pois sua capacidade de regularização 

seria apenas diária. Aparentemente, o maciço de concreto foi construído com 

poucas juntas de dilatação. A técnica de produção, transporte, lançamento e 

adensamento do concreto, na época, era bastante rudimentar, se comparada 

com os padrões atuais. 

O vertedouro de crista vertente livre era localizado no centro da barragem. 

Na margem direita do rio localizava-se a casa de máquinas. Em abril de 1945, 

em consequência de uma enchente que ocasionou grandes prejuízos nas 

zonas atingidas do Estado de Goiás, os canais adutores da usina, o castelo 

d’água e parte da usina hidrelétrica, incluindo os equipamentos e uma 

terceira unidade que estava para ser comissionada, foram arrastados pelas 

águas por algumas dezenas de metros e permaneceram submersos durante 

o período das cheias. A destruição da usina determinou a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica ao município de Goiânia por largo período.

A usina foi reconstruída em 1947 mediante o aproveitamento do material 

constante das três unidades geradoras arrastadas da casa de força durante o 

alagamento. A terceira unidade, então posta em operação, juntamente com a 

recolocação das duas primeiras, constava de uma turbina Francis, com potência 

de 374 kW. Foram construídas, ainda, duas comportas para o controle das 

cheias, além da ampliação da casa de força para a instalação de uma quarta 

unidade. Em 1950, entrou em operação a quarta etapa da usina, de 722 kW.

Posteriormente, o Governo do Estado de Goiás adquiriu os direitos de 

concessão do aproveitamento, que foi transferido para as Centrais Elétricas 

de Goiás S.A. (CELG), criada no ano de 1955. 

A usina hidrelétrica Jaó foi desativada no primeiro trimestre de 1959. 

Com a construção do Clube Jaó, na margem esquerda do rio Meia Ponte, 

a barragem foi parcialmente demolida e a pequena casa de máquinas 

desativada. Hoje, o rio escoa através de uma brecha feita no maciço do 

concreto da barragem, cujos escombros podem ser vistos imediatamente 

a montante da ponte da rodovia federal BR 153, que liga Goiânia a Brasília.

JAÓ GO

Meia Ponte
Entre 1934 e 1936
Abril de 1945
Técnica escassa
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Figura 2.350 - Localização esquemática da barragem de Jaó em relação ao 
plano piloto de Goiânia (Znamensky, 2005)

JAÓ GO
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2. Descrição do acidente

O primeiro enchimento do reservatório, aparentemente, se deu sem grandes 

surpresas, iniciando a geração da energia elétrica e o abastecimento da 

recém construída cidade de Goiânia. Não há notícias de incidentes de 

operação. Entretanto, após cerca de seis a oito anos de um desempenho 

considerado satisfatório, a estrutura de concreto gravidade não se revelou 

estável, tendo-se rompido.

O evento ocorreu em abril de 1945, durante a estação chuvosa, que foi 

particularmente intensa, provocando a destruição da casa de força e o 

esvaziamento do pequeno reservatório de acumulação formado pela barragem. 

Conforme testemunhas, o rompimento ocorreu na ombreira esquerda, onde 

o maciço de concreto da barragem fora, aparentemente, apoiado sobre um 

grande bloco de rocha solto, apresentando subjacentes canais de percolação (o 

bloco de rocha havia sido tomado como uma competente rocha de fundação 

adequada a apoiar a estrutura de concreto gravidade) (Figuras 2.351 e 2.352).

Os canais adutores, o castelo d’água e parte da usina, incluindo os 

equipamentos, maquinários e uma terceira unidade (de 374 kW), que estava 

para ser comissionada, foram arrastados pelas águas por algumas dezenas 

de metros e permaneceram submersos durante a passagem da cheia.

3. Consequências do acidente

A destruição da usina determinou a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica ao município de Goiânia por longo período. Destruída a única fonte 

hidráulica geradora de energia elétrica disponível, a nova capital do Estado 

de Goiás ficou temporariamente sem energia elétrica. Iniciou-se em Goiânia 

um penoso período que durou cerca de dois anos e obrigou a instalação 

e o uso intensivo de pequenas unidades geradoras a combustíveis fósseis.

4. Medidas de recuperação

Como já referido, a usina foi reconstruída em 1947 mediante o 

aproveitamento das unidades geradoras arrastadas da casa de força no 

alagamento. A reconstrução da usina foi iniciada pouco antes do término 

da 2a Grande Guerra Mundial e concluída no período aproximado de dois 

anos. A nova estrutura da barragem foi implantada a montante da estrutura 

rompida, ficando expostos os escombros da barragem original e da primeira 

casa de força a jusante da nova barragem. Duas unidades geradoras de 

450 kW cada, ou cerca de 1 MW de potência total instalada, passaram a 

abastecer a cidade de Goiânia.

JAÓ GO
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Figura 2.351 – Vista da barragem acidentada a partir de montante 
(Eletrobras, 2000)

Figura 2.352 – Barragem de Jaó, no rio Meia Ponte, em imagem recente (Foto: 
Cláudio Reis - Internet - https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/
secima-pode-analisar-autoriza%C3%A7%C3%A3o-de-uso-de-%C3%A1gua-por-
crit%C3%A9rio-da-bacia-hidrogr%C3%A1fica-1.1489394 – Acesso em 15/01/2020)

Figura 2.353 – Detalhe da 
barragem destruída por 
enchente (Eletrobras, 2000)

JAÓ GO
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5. Causas do acidente 

A causa da ruptura dificilmente será identificada, já que as evidências que 

poderiam ajudar a elucidar o acidente foram apagadas durante o longo 

intervalo de tempo que se passou. Presentemente só se pode trabalhar com 

as hipóteses a respeito do ocorrido.

O rompimento mais provável da barragem deve ter sido devido à falta de 

resistência ao cisalhamento pela redução e anulação da força decorrente 

do atrito devido a ação da subpressão, aumentada durante a ocorrência de 

uma enchente devido à elevação do nível d’água do reservatório. Some-se 

a isso o fato de que, na época, algumas vezes, as decisões na definição do 

eixo de uma barragem eram tomadas apenas com base em observações 

das características superficiais da rocha de fundação, após a eventual 

retirada da capa de solo que a recobria, uma vez que o acesso a recursos de 

investigação em subsuperfície era restrito.
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1. Descrição da barragem

A barragem Jati integra o Sistema de Transposição do rio São Francisco e 

está localizada no Estado do Ceará, na região do Cariri, próximo à divisa 

com o Estado de Pernambuco, no município de Jati, a pequena distância 

do núcleo urbano. Trata-se de uma obra intermediária no referido sistema, 

que gera um reservatório de grandes dimensões. Teoricamente, é um dique, 

pois foi implantada fora de qualquer curso d’água natural, aproveitando 

uma condição fisiográfica favorável ao armazenamento da água.

A barragem de terra possui seção transversal zonada, comprimento de 1.900 

m e altura máxima de 56 m. Na ombreira direita, a tomada d’água controla 

o fluxo liberado para um conduto de baixa pressão, em concreto armado, 

seguido por um conduto forçado de aço, que libera a água para um canal 

que se dirige para a bacia do rio Jaguaribe. Um vertedouro de soleira livre se 

localiza na ombreira direita, a pequena distância da barragem, consistindo 

em uma soleira de concreto com 10 m de altura e 160 m de extensão, 

seguida a jusante por uma calha de restituição em degraus. Sua capacidade 

de escoamento é de cerca de 150 m3/s (Figura 2.354).

O chamado túnel de adução citado na figura corresponde ao conduto em 

seu trecho de baixa pressão, construído pela técnica de cut-and-cover, isto 

é, construído em vala escavada e posteriormente preenchida, de modo a 

soterrar a estrutura de adução.

JATI CE

Área do reservatório fora de curso d’água – Projeto de Integração do rio São Francisco
Inaugurada em agosto de 2020
21 de agosto de 2020
Jornalística

Figura 2.354 – Arranjo geral da barragem (Magna/Themag, 2020)
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2. Descrição do acidente

Em 21 de agosto de 2020, o empreendimento sofreu um grave acidente 

localizado na adutora de baixa pressão. O conduto forçado sofreu uma 

ruptura na parede esquerda hidráulica de um segmento de concreto armado, 

imediatamente a montante do bloco de concreto que faz a transição para o 

trecho em aço. Um forte jato de água passou a incidir no espaldar de jusante da 

barragem, atingindo-a em sua base próximo da ombreira direita (Figura 2.355).

As filmagens realizadas mostram que o rompimento teve início com uma 

golfada de água, seguida por uma segunda e por uma terceira, no intervalo 

de poucos segundos. Logo depois, o jato d’água se tornou contínuo e 

cresceu em vazão e alcance, passando a incidir sobre o talude jusante da 

barragem e no sopé da ombreira direita. 

Segundo informações divulgadas logo após ao evento, o acidente afetou 

o sistema elétrico de acionamento das comportas da tomada d’água. 

Elas somente puderam ser fechadas com a instalação de um gerador de 

emergência. Consequentemente, o jato teve a duração de algumas horas, 

tempo suficiente para provocar uma forte incisão no talude da barragem 

e no terreno natural da ombreira direita, expondo o maciço rochoso. As 

Figuras 2.356 e 2.357 documentam a abertura que surgiu na parede do 

conduto forçado de concreto de baixa pressão, em correspondência ao 

chamado “segmento 16”.

Na Figura 2.357 estão a armação retorcida e os destroços de concreto 

pendurados do lado externo, sinalizando que a pressão interna foi de porte 

e ultrapassou a resistência do conduto naquela região.

Figura 2.355 – Jato d’água incidindo no 
talude de jusante da barragem e no sopé 
da ombreira direita (Portal do Litoral, PB)

JATI CE
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Figura 2.357 – Detalhe do 
arrombamento, onde podem ser vistos 
o concreto danificado e a armadura 
retorcida (Internet https://www.google.
com/search?q=acidente+barragem+jati
&hl=pt-pt&tbm=isch&sxsrf)

Figura 2.356 – Vista do rombo 
na face do conduto de baixa 
pressão (O Povo, CE)

JATI CE
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3. Consequências do acidente

Como já referido, o jato de água teve a duração de algumas horas e neste 

intervalo de tempo atuou realizando o desmonte hidráulico de parte do 

terreno da ombreira direita e do talude de jusante da barragem, criando um 

grande anfiteatro de erosão (Figuras 2.358 e 2.359).

A cavidade provocada pelo desmonte hidráulico alcançou altura máxima 

entre 25 m e 30 m e removeu aproximadamente 20% da base da barragem 

na seção mais erodida (Figura 2.360).

Diante da possibilidade de evolução do quadro erosivo, devido à remoção 

de uma parcela expressiva da seção da barragem, cerca de 2.000 pessoas 

tiveram que abandonar suas casas na área urbana de Jati.

JATI CE

Figura 2.358 – Situação após o fechamento da comporta da tomada d’água: 
área atingida pelo jato no talude jusante da barragem e na ombreira direita  
(O Povo Online, 2020)

Figura 2.359 – Vista da área atingida pelo desmonte hidráulico (Magna/Themag)
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JATI CE

Figura 2.360 – Seção esquemática da barragem, com indicação da área afetada (Magna/Themag)
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4. Medidas de recuperação

A mobilização para a recuperação da barragem foi imediata devido à urgência 

de eliminar qualquer possibilidade de evolução do processo erosivo através 

do fragilizado maciço da barragem. A Figura 2.361 documenta o início dos 

trabalhos com lançamento de camada de enrocamento decorridos dois 

dias desde o acidente.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente estavam sendo investigadas no fechamento do 

presente texto. Dentre elas despontava a possível instalação de golpe de 

aríete causado pelo eventual fechamento brusco da válvula dissipadora 

implantada a jusante da tubulação de alta pressão (Figura 2.362). 

Ao se fechar bruscamente o circuito de adução, a massa d’água em 

movimento poderia ter sido comprimida contra o obstáculo interposto (a 

válvula subitamente fechada) e ter refluído para montante, pressionando as 

paredes do conduto de forma muito mais vigorosa do que na condição de 

fluxo normal. No caso do conduto em Jati, este incremento de pressão teria 

ultrapassado a capacidade da seção de concreto de resistir aos esforços 

internos impostos, rompendo-a e liberando o caudal. O circuito hidráulico, 

no seu trecho mais inclinado e composto de conduto forçado em aço e 

seus blocos de apoio em concreto, suportou bem as bruscas oscilações das 

solicitações, transmitindo-as para o tramo superior do conduto. Constatou-

se a ausência de chaminé de equilíbrio ao longo do conduto hidráulico.

Importante realçar que o reservatório estava em início de operação. Como 

a obra era muito recente, é provável que a rede de fluxo no aterro ainda 

estivesse em formação, o que deve ter contribuído para a preservação do 

corpo da barragem. 
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Figura 2.361 - Início dos 
trabalhos de recuperação 
emergencial (O Povo Online)

Figura 2.362 – Identificação do segmento rompido e da causa da ruptura (Magna/Themag)
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1. Descrição da barragem

A barragem do açude público Joana está implantada sobre o rio Corrente, no 

boqueirão Joana, localizado a cerca de 2 km a jusante da cidade de Pedro II, 

no Estado do Piauí, com acesso pela BR 404. Tem como finalidade principal 

o abastecimento urbano da cidade de Pedro II e possibilita a irrigação de 100 

hectares de terras. A barragem foi executada em convênio do DNOCS com o 

Ministério do Exército, pelo Segundo Batalhão de Engenharia e Construção, 

sediado em Teresina, Piauí.

A barragem é de terra homogênea e possui filtro vertical que se liga, através 

de um tapete drenante, a um enrocamento de pedra jogada no pé do talude 

de jusante. Na fundação da barragem existe um cut-off que corta o aluvião e 

alcança o arenito subjacente.

Fechando o reservatório, na margem direita, foi construída uma barragem 

auxiliar de terra compactada, com comprimento de 115 m e altura máxima 

de 2,90 m. Ao lado da barragem auxiliar foi implantado o vertedouro, com 

70 m de largura, aproveitando a conformação do relevo e as características 

geológicas do local. Sob a barragem, abaixo da cota mínima de operação, 

está situada a tomada d‘água, com uma tubulação de ferro dúctil com 

diâmetro de 400 mm.

2. Descrição do acidente

A barragem foi inaugurada em agosto de 1996. Já no início de 1997, após o 

reservatório ter sido parcialmente preenchido pelas águas da estação chuvosa, 

a barragem começou a apresentar uma considerável vazão através do dreno 

de pé. Conforme informação dos moradores da região, esta vazão veio se 

mantendo ao longo dos anos, variando de intensidade com o nível d’água do 

reservatório sem que este, no entanto, tenha jamais alcançado a cota de sangria 

(crista do vertedouro de superfície). Neste período, as águas do reservatório 

foram usadas somente para o abastecimento da cidade de Pedro II. 

No início de junho de 2004, a barragem começou a apresentar uma surgência 

no talude de jusante. O fluxo de água, que carreava solo em suspensão, 

alcançou, em junho de 2006, vazões da ordem de 50 l/s, chegando a 

ocasionar desmoronamento de parte do maciço com a criação de uma cava 

com 3 m por 4 m de seção. A cava se prolongava para o interior do maciço 

na forma de um túnel com 1 m de altura por 1,5 metro de largura.

A partir do exame local, foram aventadas algumas hipóteses a respeito da 

possível origem do vazamento (Miranda & outros, 2005): a) fuga através de 

falha da tubulação da tomada d’água no interior do maciço da barragem; b) 

fuga ao longo do contato da superfície externa do concreto de revestimento 

da tubulação da tomada d’água; c) fugas de água em fraturas na rocha de 

fundação, interceptadas pela vala executada para instalação da tubulação 

da tomada d’água. 

JOANA PI

Corrente
Finalizada em agosto de 1996
Junho de 2004
Técnica escassa
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Numa primeira avaliação não se considerou a percolação através de rachaduras 

no aterro da barragem como uma possível explicação, pois este fenômeno 

levaria rapidamente à formação de um piping que já teria se manifestado. 

Foi visualizada a situação exposta na Figura 2.363, em que a surgência 

transborda sobre o enrocamento de pé da barragem em vez de a água fluir 

por dentro do mesmo.

Em fins de junho de 2006, a preocupação com a segurança da barragem levou 

ao desencadeamento de uma série de medidas, descritas no item seguinte.

Figura 2.363 – Croqui da situação visualizada após inspeção (Miranda & outros, 2005)

JOANA PI
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3. Consequências do acidente

Como medidas emergenciais, resolveu-se:

a) desaterrar a saída da tomada d’água a jusante, que se encontrava 

inoperante e coberta por sedimentos, e abrir o registro para verificar se 

ocorreria uma redução na vazão pela fuga no talude de jusante. Esta redução 

de vazão indicaria a validade da alternativa a) indicada no item anterior; 

b) providenciar a inspeção por mergulhadores da boca de montante da 

tomada d’água para examinar sua situação e planejar o seu fechamento no 

caso de comprovação da alternativa a); 

c) manter a tomada d’água completamente aberta para reduzir o nível do 

reservatório, caso a alternativa a) não se confirmasse; 

d) construir um reforço provisório no enrocamento do dreno de pé, segundo 

esquema discutido com os engenheiros do proprietário e da empresa 

construtora que visitaram a barragem. 

4. Medidas de recuperação

Uma vez desenterrada a extremidade de jusante da tomada d’água, o registro 

situado na boca de jusante foi aberto. Concomitante a abertura do registro 

houve uma redução para a metade da vazão da fuga de água no talude. Esta 

redução confirmou a hipótese de falha na tubulação da tomada d’água, pois, 

neste caso, parte da água passou a fluir pela tomada d’água, reduzindo o fluxo 

pelo maciço de terra. Confirmada a falha na tubulação da tomada d’água, 

foi iniciado o trabalho dos mergulhadores para fechamento da extremidade 

de montante da tubulação. O trabalho dos mergulhadores tornou-se 

necessário pela não existência de uma torre de comando da tomada d’água a 

montante. Conseguiu-se, em poucos dias, realizar o fechamento provisório da 

extremidade de montante da tomada d’água, ocorrendo, como se esperava, a 

completa interrupção da fuga de água pelo talude, que praticamente secou. 

As medidas emergenciais adotadas com presteza em fins de junho de 2004 

pelo proprietário da barragem, com acompanhamento dos representantes 

do Estado, foram bem sucedidas, mas deveriam ser seguidas por ações 

complementares, visando a recuperação da tubulação da tomada d’água, 

identificada como sendo a origem do vazamento.

As informações a respeito das ações complementares para recuperação do 

sistema da tomada d’água são escassas. Tem-se conhecimento, através dos 

órgãos da imprensa, de que em fevereiro de 2016 o DNOCS passou a realizar 

reparos através da execução de injeções de argila e de asfalto quente 

em furos de sondagem para eliminar o vazamento denominado como 

“problema crônico” no açude Joana.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente estão estreitamente vinculadas a falhas identificadas 

no sistema de adução a partir da tomada d’água submersa. Tais falhas 

decorrem, provavelmente, de um ou mais vazamentos existentes ao longo da 

tubulação que atravessa o corpo da barragem. A indicação, pelos moradores 

locais, de que já no começo de 1997 haviam sido observadas surgências 

através do dreno de pé (que culminaram com o forte vazamento observado 

em junho de 2004) sinaliza que os defeitos podem não decorrer do desgaste 

de peças pelo uso, mas existirem desde o início da vida útil da obra.

JOANA PI
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1. Descrição da barragem

A represa João Penido foi construída com a finalidade de abastecimento de 

Juiz de Fora e fica localizada ao norte do município, a 10 km de distância da 

malha urbana, no Estado de Minas Gerais. A barragem mede 13 m de altura 

máxima e 80 m de comprimento ao longo da crista. Construída no ribeirão 

dos Burros, sua construção data de 1934. O sistema é formado pela barragem 

de acumulação, com tomada d’água e extravasor tipo tulipa, adutora de 

água por gravidade, estação de tratamento (ETA) convencional, elevação, 

reservação e distribuição. Atualmente, abastece cerca de 50% da cidade de 

Juiz de Fora. A vazão regularizada da represa é de 750 l/s (Figura 2.364).

JOÃO PENIDO MG

Ribeirão dos Burros (ou dos Pintos)
1933 a 1934
Não conformidades, em épocas diversas
Técnica escassa

Figura 2.364 – Vertedouro/captação tipo tulipa. Sistema de captação 
flutuante (2010) (Internet - www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbm
=isch&source=hp&biw=1366&bih=626&ei=JCYZXInKBInFwAS8pK1A&q
=represa+joão+penido+juiz+de+fora&oq=represa+joão+penido&gs_l)

http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=626&ei=JCYZXInKBInFwAS8pK1A&q=represa+jo%C3%A3o+penido+juiz+de+fora&oq=represa+jo%C3%A3o+penido&gs_l
http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=626&ei=JCYZXInKBInFwAS8pK1A&q=represa+jo%C3%A3o+penido+juiz+de+fora&oq=represa+jo%C3%A3o+penido&gs_l
http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=626&ei=JCYZXInKBInFwAS8pK1A&q=represa+jo%C3%A3o+penido+juiz+de+fora&oq=represa+jo%C3%A3o+penido&gs_l
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A barragem de João Penido não sofreu acidente grave ou desastre, mas 

merece menção devido à longa e dispendiosa série de tentativas para 

controlar as surgências de água a jusante da barragem. A Figura 2.365 

apresenta, de maneira esquemática, a planta da barragem com parte das 

intervenções levadas a termo.

A seção transversal (Figura 2.366) documenta algumas das intervenções feitas 

ao longo da vida da barragem. Exibe, também, uma parede-núcleo central de 

concreto e uma galeria coletora de drenagem a jusante da parede de concreto. 

Da galeria saía um tubo coletor que conduzia as águas para o pé de jusante.

Figura 2.365 – Planta da barragem com indicação de intervenções (Sandroni, 2006)

JOÃO PENIDO MG
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Figura 2.366 – Seção da barragem (Sandroni, 2017

JOÃO PENIDO MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição do acidente

Como já referido, a barragem de João Penido não sofreu qualquer acidente 

grave, mas sua vida útil foi marcada por uma série de intervenções destinadas 

ao controle de surgências do lado jusante, desde a década de 40. 

3. Consequências do acidente

A incidência de frequentes surgências a jusante da barragem criou uma 

situação de permanente temor a respeito das condições de segurança 

da estrutura, induzindo e justificando a adoção de diversas medidas 

reparadoras tomadas de tempos em tempos.

4. Medidas de recuperação

Em 1956 foi implantada a montante uma cortina de estacas-pranchas 

metálicas e foram executadas injeções de argila nos contatos da cortina com 

as ombreiras, além de ter sido construído um dreno de pé. Em 1959 foram 

executados 140 furos de injeção de calda de cimento e 200 furos de injeção de 

misturas de cimento e argila no corpo do maciço, nas galerias e nas ombreiras.

No início da década de 70 foram executados 43 furos de injeção de calda de 

cimento na ombreira esquerda, sem registros detalhados. Em 1976, o filtro 

de pé a jusante (instalado em 1956) foi substituído, tendo-se observado, na 

ocasião, a ocorrência generalizada de concrecionamento das areias do filtro.

Finalmente, em 1981, foi implantada uma parede diafragma de concreto 

atravessando todo o corpo da barragem, situada 5 m a montante do eixo e 

penetrando parcialmente nas fundações e ombreiras. Sob a cortina foram 

executados furos de injeção com calda de cimento. No pé de jusante da 

barragem foram instalados poços de alívio.

5. Causas do acidente 

Constatou-se, na barragem de João Penido, a ocorrência de um intenso processo 

de colmatação de drenos por concrecionamento. Em diversas obras no País, 

principalmente em locais com fundações em rochas gnáissicas e em solos de 

alteração de gnaisse, tem sido observada a acumulação de óxidos e hidróxidos 

de ferro nos elementos drenantes, com reflexos em sua funcionalidade. O 

concrecionamento ocorre no tramo final do dreno, próximo à saída, em contato 

com a atmosfera. Em João Penido, um filtro de pé, implantado em 1956, foi 

encontrado fortemente concrecionado, tendo sido substituído em 1976, após 

20 anos de funcionamento. Constatou-se que a areia limpa e amarela instalada 

inicialmente havia se convertido em um acúmulo de blocos decimétricos duros 

de um material concrecionado de coloração azulada.

JOÃO PENIDO MG
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JOÃO PENIDO MG
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Joasal, operada a fio d’água, está situada no rio 

Paraibuna, no local denominado Granjas Bettel, em Retiro, às margens da 

estrada União Indústria, no município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, 

distando 6 km, em linha reta, do centro desta cidade, rumo a sudeste. Ela se 

localiza a jusante do aproveitamento de Marmelos e a montante da usina 

de Paciência. Pertencia originalmente à Companhia Mineira de Eletricidade 

(CME) e entrou em operação em maio de 1950, com dois grupos geradores 

de 1.600 kW cada, aproveitando uma queda útil de 65 m. A construção da 

usina foi iniciada em 1943, mas a conclusão do projeto foi prejudicada em 

decorrência dos atrasos verificados na entrega dos equipamentos, em face 

das dificuldades determinadas pela Grande Guerra Mundial.

O arranjo geral da usina compreende a barragem de concreto, com 35 m de 

comprimento e 3,50 m de altura, com comporta de madeira removível, do 

tipo flash-board, de 2,75 m, no vertedouro de soleira livre, cujo comprimento 

é de 21 m, dividido em 12 vãos. A barragem possui uma comporta para 

descarga de fundo e duas comportas de desvio próximas à margem 

esquerda (Figura 2.367). 

O túnel adutor, situado junto à margem direita, cuja escavação em 

rocha demandou 10 meses de trabalho, tem o comprimento de 66 m e 

seção aproximada de 13 m² de área, com revestimento interno feito em 

concreto armado. Destina-se a coletar as águas a montante no Paraibuna, 

conduzindo-as para um canal de 1.700 m de comprimento, construído em 

concreto armado. A tubulação forçada tem 610 m de extensão. A casa de 

força foi construída em alvenaria e tem 32 m de comprimento por 13 m de 

largura (Figura 2.368). 

Em 1952 iniciaram-se os trabalhos para a ampliação da usina, concluída 

em 1954, quando entraram em operação três novos grupos geradores. No 

segundo trimestre de 1980, a usina hidrelétrica Joasal passou ao controle da 

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. (CEMIG), encontrando-se, atualmente, 

em operação integrada ao sistema interligado.

JOASAL MG

Paraibuna
Entre 1943 e 1950
Não identificada
Técnica escassa
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Figura 2.367 – Barramento, túnel de adução, câmara de carga e início do canal 
de adução da PCH Joasal (Google Earth, de 13/09/2017)

Figura 2.368 – Casa de força e pórticos do canal de fuga (Acervo CEMIG - www.
cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx) 

JOASAL MG

http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx
http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx
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2. Descrição do acidente

O canal de adução foi construído em concreto armado, em corte na vertente 

direita do vale do rio Paraibuna. Em um trecho com extensão aproximada 

de 20 m, o talude direito do canal de adução sofreu escorregamento em 

solo e invadiu o canal de adução, barrando o fluxo em direção à câmara de 

carga (Figura 2.369).

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações, além daquelas já expostas.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações, além daquelas já expostas.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações a respeito.

JOASAL MG

Figura 2.369 – Interrupção do 
fluxo d’água ao longo do canal 
de adução da PCH Joasal 
(Oliveira, 2008)
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6. Material consultado

CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais - Acervo – Internet – Acesso em 28/04/2019 - www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/Joasal.aspx
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1. Descrição da barragem

O açude da barragem Jucazinho tem relevante papel socioeconômico 

na região. Foi implantado pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS) para abastecer 14 cidades e cinco povoados, além 

de contribuir para o controle das enchentes do rio Capibaribe, irrigar 

cerca de 6.750 ha a jusante da barragem, perenizar o rio e possibilitar o 

desenvolvimento da piscicultura. A Figura 2.370 mostra a localização da 

barragem no trecho intermediário da bacia do rio Capibaribe.

JUCAZINHO PE

Capibaribe
1996 a 1998
Fevereiro de 2004
Técnica

Figura 2.370 – Localização da barragem de Jucazinho, na bacia do rio Capibaribe (Souza 2018)
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A barragem está localizada em terras dos municípios de Surubim e Cumaru, no 

Estado de Pernambuco, a cerca de 140 km da cidade do Recife. Foi construída 

entre 1996 e 1998 em concreto compactado com rolo (CCR) e possui altura 

máxima de 63,2 m e extensão de crista de 442 m. O vertedouro, na posição 

central da barragem, é de soleira livre na El. 292,00 m com capacidade de 

5.450 m3/s. A extensão do vertedouro é de 170 m, sendo que sua calha é em 

degraus para dissipação parcial de energia (Figura 2.371). O vertedouro é 

dimensionado para suportar a passagem de uma lâmina de 6 m de altura por 

sobre a soleira vertente, alcançando o nível d’água máximo, na El. 298,00 m.

Uma particularidade deste projeto é a presença de dois descarregadores de 

lâminas livres como canais laterais, situados nas duas ombreiras, acessados 

por canais escavados no terreno natural e que contribuem para a descarga 

das vazões a partir do momento em que o nível d’água do reservatório alcança 

a El. 295,00 m. Para tanto, existem duas estruturas laterais em concreto, uma 

em cada ombreira, com soleira na referida elevação e extensão de 57 m cada 

(Figura 2.372). Para esses extravasores foi prevista uma lâmina máxima de 3 m, 

correspondendo à descarga global de 1.290 m3/s. 

Figura 2.371 – Vista geral da barragem (Internet – Acesso em 14/05/2020 – https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/
noticia/2020/03/30/barragens-acumulam-agua-apos-chuvas-no-agreste-jucazinho-esta-com-17percent-do-
volume-total.ghtml)

JUCAZINHO PE

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2020/03/30/barragens-acumulam-agua-apos-chuvas-no-agreste-jucazinho-esta-com-17percent-do-volume-total.ghtml
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2020/03/30/barragens-acumulam-agua-apos-chuvas-no-agreste-jucazinho-esta-com-17percent-do-volume-total.ghtml
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2020/03/30/barragens-acumulam-agua-apos-chuvas-no-agreste-jucazinho-esta-com-17percent-do-volume-total.ghtml
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Figura 2.372 – Perfil longitudinal pelo eixo da barragem vista de montante para jusante (MTCGU, 2017)

JUCAZINHO PE
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2. Descrição do acidente

Após o período de chuvas intensas ocorridas em 2004, foram observados 

diversos problemas estruturais na barragem. No maciço de CCR foram 

constatadas infiltrações e surgências de água junto às duas ombreiras, 

diversas trincas no paramento de montante em todas as direções, sendo 

que uma delas se propagava pela crista da barragem, ferragens expostas na 

soleira do vertedouro apresentando corrosão, além de uma cavidade com 

surgência concentrada de água no interior da galeria, onde poços de alívio 

se encontravam danificados e/ou obstruídos. Foram detectados problemas 

no paramento vertical de montante. Estes passaram a afetar o sistema de 

estanqueidade através de caminhos preferenciais de percolação devidos à 

lixiviação do CCR. As infiltrações de água no interior da galeria passaram a 

ocorrer de forma generalizada nas paredes e no teto, provindo do paramento 

de montante, das trincas, da porosidade do concreto, das bexigas, de juntas 

frias entre camadas e por ruptura ou colocação inadequada dos veda-juntas. 

Nos extravasores laterais, apesar destes não terem entrado em operação, 

blocos de rocha e solos desprendidos dos taludes das ombreiras se 

acumularam ao longo do tempo, obstruindo e reduzindo a seção. 

A bacia de dissipação, a jusante da soleira vertente, constituída por uma 

laje concretada sobre a rocha de fundação entre pequenos muros laterais, 

foi parcialmente destruída pelo vertimento de uma vazão de 600 m3/s, 

com altura de 1,4 m, suficiente para arrancar placas da laje de concreto, 

retorcendo as ferragens expostas.

3. Consequências do acidente

Os danos produzidos na barragem pelo vertimento de uma vazão relativamente 

modesta, quando comparada às vazões de projeto e a deterioração rápida da 

estrutura da bacia de dissipação, aliadas às patologias presentes na estrutura 

em CCR, evidenciaram a fragilidade da barragem e despertaram temores 

sobre as suas condições de segurança. Esses temores se alastraram junto à 

população ribeirinha, que passou a se manifestar a respeito.

4. Medidas de recuperação

Apesar de a necessidade de reparos na barragem transparecer desde 

o evento de 2004, somente em 2012 foi contratado o Projeto Básico 

para a recuperação da barragem. Um diagnóstico abrangente sobre as 

necessidades de recuperação da obra data de 2013. No final de 2016 foram 

assegurados os recursos necessários para a realização dos trabalhos. O 

projeto de recuperação previa a realização dos serviços necessários em 

duas etapas, sendo a primeira em caráter emergencial.

Dentre as principais atividades previstas para recuperação da barragem 

constava a implantação de um engrossamento da estrutura no pé de jusante 

para incrementar sua estabilidade. Constava ainda um salto de esqui com 

o propósito de arremessar para longe os jatos de descargas mais elevadas 

(Figura 2.373).

JUCAZINHO PE
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JUCAZINHO PE

Figura 2.373 - Projeto do reforço estrutural do extravasor principal com salto de esqui (TCU, 2018)
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Outra modificação substancial prevista no projeto de recuperação dizia 

respeito à conformação dos vertedouros auxiliares laterais dentro de 

critérios de segurança. Ou seja, revestimento dos mesmos em toda sua 

extensão, bem como a implantação de estruturas dissipadoras de energia 

em sua extremidade de jusante (Figura 2.374).

Medidas reparadoras foram programadas para todos os danos identificados 

nos levantamentos realizados. Dentre eles, destaque ao revestimento do 

paramento de montante da barragem, em toda sua extensão, com camada 

de argamassa de alta resistência e baixa permeabilidade para proteger o 

corpo da barragem de CCR que apresentava sérios indícios de deterioração 

e perda de resistência.

JUCAZINHO PE

Figura 2.374 - Visualização 
geral do projeto do extravasor 
principal e auxiliares (TCU, 2018)

No final de 2016, ante o estado preocupante da barragem, o DNOCS 

realizou a contratação dos serviços emergenciais para a sua recuperação, 

com dispensa de licitação. Os trabalhos tiveram início em 2017, mas foram 

interrompidos por auditoria empreendida pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), com o objetivo de verificar a regularidade das obras de recuperação e 

adequação da barragem (Figura 2.375). 

Após nova licitação, os trabalhos foram retomados em 2018 e prosseguiram 

até 2019. A Figura 2.376 documenta a implantação do reforço da barragem 

por jusante com salto de esqui.

Não se teve acesso a informações mais recentes a respeito do processo de 

recuperação da barragem, além dos documentos referidos no item 6, abaixo.
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JUCAZINHO PE

Figura 2.375 – Aplicação de argamassa polimérica na face de montante da 
barragem em maio de 2017 (MTCGU, 2017)

Figura 2.376 - Obras de reforço: execução de concreto estrutural e 
ciclópico (TCU, 2019)
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5. Causas do acidente 

Por mais curioso que possa parecer, a documentação disponível se volta 

integralmente à análise e avaliação do projeto de recuperação da barragem 

e de sua implementação, sem referência às causas que conduziram a 

barragem de Jucazinho ao estado de deterioração em que se encontrava 

em 2004 (quando ocorreu o acidente na bacia de dissipação, ou até mesmo 

posteriormente). É exceção o depoimento do professor Paulo Cruz, consultor 

do DNOCS, que identifica a qualidade do concreto CCR como responsável 

principal pela degradação constatada após tão poucos anos de operação 

da barragem. 

A situação da barragem ainda permanece preocupante (em 2020), já que 

as obras se encontram mais uma vez paralisadas e as calhas dos dois 

vertedouros laterais ainda não foram revestidas. Caso eles venham a operar, 

espera-se a ocorrência de grandes erosões. Além disso, talvez o salto de esqui 

só possa se formar para descargas muito elevadas, pois os degraus na calha 

do vertedouro principal dissipam parte da energia das descargas vertidas. 

Esta energia é necessária para a formação hidráulica do salto de esqui.

6. Material consultado

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – Relatório 

n0 201700343 – Barragem de Jucazinho – Ação de controle de demanda 

especial. 2017. 77 páginas. Internet – Acesso em 14/05/2020. https://

auditoria.cgu.gov.br/download/10211.pdf

SOUZA, J.A. – Recuperação da segurança hidráulica de extravasores 

de soleira livre. In: VI Simpósio sobre Segurança de Barragens e Riscos 

Associados. Maceió, AL. CBDB. Novembro/2018. Apresentação em 48 slides.

TCU – Tribunal de Contas da União – Relatório de Fiscalização n0 99/2018 – 

Recuperação da barragem Jucazinho. 44 páginas.

TCU – Tribunal de Contas da União – Relatório de Fiscalização n0 104/2019 – 

Recuperação da barragem Jucazinho. 85 páginas.

JUCAZINHO PE
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Jucu é localizada no rio Jucu, distrito de Santa Isabel, 

município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo. Foi inaugurada 

em novembro de 1909, operando a fio d’água, inicialmente, com dois 

grupos geradores de 320 kW cada, com geradores de 400 kVA. Pertenceu, 

originalmente, aos Serviços Reunidos de Vitória. Em 1968 passou à Espírito 

Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa).

Sua barragem, do tipo concreto gravidade, tem volume máximo de 31.400 m³, 

aproveitando a queda de 50 m. A Figura 2.377 ilustra a casa de força e os 

condutos forçados.

2. Descrição do acidente

Em 14 de junho de 1985, a ruptura dos rebites do flange da turbina com 

o conduto forçado levantou o conjunto gerador/turbina e produziu grande 

jato d’água que destruiu a parede frontal da casa de força e provocou o 

desabamento do telhado da mesma.

JUCU ES

Jucu
Finalizada em novembro de 1909
14 de junho de 1985
Técnica escassa

Figura 2.377 – Casa de força e condutos forçados da 
Central Hidrelétrica Jucu (Eletrobrás 2000)
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3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações a respeito, além da óbvia interrupção 

da geração de energia.

4. Medidas de recuperação

A usina foi totalmente recuperada após ter sido tombada pelo Patrimônio 

Histórico, tendo sido mantidas todas as características da construção 

original. A usina voltou a funcionar em 20 de dezembro de 1985, encontrando-

se em operação até os dias atuais.

5. Causas do acidente 

Embora não tenham sido encontradas informações, pode-se creditar aos 

muitos anos de operação da usina (pouco mais de 75 anos) a causa do 

acidente.

6. Material consultado

ELETROBRÁS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

JUCU ES
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1. Descrição da barragem

A barragem de Juturnaíba foi construída entre 1982 e 1984 para incorporar 

a área originalmente ocupada pela lagoa de Juturnaíba, de 8 km², em seu 

estado natural, nos municípios de Araruama e Silva Jardim. Ela se destina 

ao abastecimento de água à Região dos Lagos, que incorpora importantes 

municípios da região leste do Estado do Rio de Janeiro. Prolagos e Águas 

de Juturnaíba são as concessionárias responsáveis pela operação dos 

sistemas de saneamento dos municípios da região. 

Uma extensa barragem constituída por maciços de terra, com estruturas 

de concreto em posição central, alaga uma área de 42 km2, que pode 

acumular até 10.000.000 de m3 de água. O trecho central da barragem é 

constituído por um vertedouro em labirinto, com órgãos de descarga nas 

laterais controlados por comportas. As estruturas em labirinto contêm 

soleiras vertentes a jusante onde se alinham blocos de concreto dispersores 

de energia de descargas vertidas (Figura 2.378).

A jusante da linha de dissipadores de energia existe uma ilha baixa 

recoberta por vegetação arbustiva e arbórea que dificulta o fluxo das águas, 

direcionando-as para as margens e agravando as condições de estabilidade 

das estruturas dos canais de dissipação laterais. A origem da ilha é incerta, 

podendo provir de processo de assoreamento por sedimentos carreados 

pelas águas e ali depositados (Figura 2.379).

2. Descrição do acidente

No histórico de operação da barragem não ocorreu um acidente único, 

mas sim uma sucessão de eventos menores que afetaram as estruturas 

de concreto e são responsáveis pelo avanço do processo gradual de 

deterioração das mesmas. A cada etapa deste processo, os danos sofridos 

pelas estruturas podiam ser claramente observados e registrados. O relatório 

da AGNERSA/2015 contém uma sequência de imagens que documenta com 

nitidez esses danos, até fevereiro de 2015. 

JUTURNAÍBA RJ

São João
De 1980 a 1984
Diversas datas
Técnica escassa

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araruama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silva_Jardim
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Figura 2.379 – Ilha frontal a jusante 
do vertedouro (AGENERSA, 2015)

Figura 2.378 – O trecho em concreto 
da barragem de Juturnaíba com o 
vertedouro em labirinto. Observam-
se os danos na estrutura do canal da 
margem direita e a presença da ilha a 
jusante do vertedouro (Google Earth, 
de 13/10/2017)

JUTURNAÍBA RJ
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Em 19 de fevereiro de 2015, a Prolagos alertava o Comitê de Bacias Lagos São 
João que a barragem de Juturnaíba se encontrava em risco iminente de colapso, 
tendo em vista que o canal de restituição da margem esquerda estava a ponto de 
romper, a exemplo do já ocorrido com a margem direita. No canal de restituição 
da margem direita, na extensão aproximada de metade do seu comprimento, 
as paredes de concreto dos dois lados ruíram e tombaram em direção ao leito 
do canal, dificultando o fluxo das águas liberadas pelas comportas, além de 
direcionarem as mesmas para o terreno natural da margem direita, provocando 
sua erosão (Figura 2.380). A Prolagos alertava para a necessidade de ações de 
recuperação estrutural que já haviam saído do patamar de urgência para o de 
emergência, com o intuito de evitar o colapso das estruturas.
Foi identificado o deslocamento estrutural longitudinal do canal de 
restituição da margem esquerda da barragem e observado o colapso 
estrutural frontal da estrutura do canal, com comprometimento parcial 
do funcionamento das comportas (Figura 2.381). Além disso, observou-se 
que as bases dos pilares de sustentação do canal de restituição da margem 
esquerda encontravam-se em processo de erosão.
Constatou-se, ainda, que a base dos pilares de sustentação do canal 
de restituição da margem esquerda estava sendo erodida, causando o 
deslocamento das paredes laterais e o tombamento dos muros terminais.
Em abril de 2017, as pendências registradas na barragem permaneciam 
as mesmas, mas agravadas pela passagem de mais dois anos, sem que 
qualquer ação reparadora tivesse sido empreendida.

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações a respeito das consequências impostas 
pelos danos sofridos pelas estruturas laterais de liberação de descargas 
para jusante.

4. Medidas de recuperação

Os canais de dissipação deveriam ser recuperados em sua forma estrutural 
original para garantir o perfeito funcionamento da operação das comportas da 
barragem e consequente escoamento das águas para jusante. A identificação 
das causas do processo de deterioração dos canais de dissipação passa, 
necessariamente, pela realização de investigações geotécnicas, capazes 
de revelar em que condições as fundações dos muros foram preparadas e 
liberadas à concretagem. A ilha frontal deveria ser removida para propiciar um 
escoamento direto das águas, liberando a passagem das águas provenientes 
dos vertedores e evitando a criação de correntes laterais que favoreceram a 
erosão do terreno natural que compõe as margens do rio São João.

5. Causas do acidente 

Não foram localizados trabalhos técnicos que trariam esclarecimentos sobre 
a origem dos danos que atingiram as estruturas de concreto da barragem. 
Entretanto, pode-se inferir que as estruturas de concreto tenham sido assentadas 
sobre o substrato rochoso intemperizado, capaz de oferecer condições 
adequadas de suporte, mas incapaz de resistir, a longo prazo, à ação erosiva das 
águas em ambas as margens. O processo de deterioração e perda de suporte das 
estruturas de concreto tem sido gradual, avançando de jusante para montante.

JUTURNAÍBA RJ
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Figura 2.381 – Os muros que delimitam o canal de dissipação da margem 
esquerda se encontram deslocados e com aberturas decimétricas 
(AGENERSA, 2015)

Figura 2.380 – Canal de dissipação da margem direita (AGENERSA, 2015)

JUTURNAÍBA RJ
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6. Material consultado

CRUZ, P.T. – 100 barragens brasileiras: casos históricos, materiais de construção, projeto. Oficina de Textos. São Paulo. FAPESP. 1996. 648 páginas (Juturnaíba, p. 

55-57). 

AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - Processo nº E-12/003.110/2015. Assunto: OF. SEA/SE N.º 72/15 

- Solicitação de comparecimento de representante da AGENERSA na reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. Data de autuação: 

26/02/2015. Sessão regulatória: 16/07/2015. 13 páginas. Internet – http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/relatorios/Sessao/s20150716/E120031102015.

pdf. Acesso em 05/01/2019.

AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - Processo nº E-12/003.110/2015. Assunto: OF. SEA/SE N.º 72/15 

- Solicitação de comparecimento de representante da de AGENERSA na reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João. Data de autuação: 

26/02/2015. Sessão regulatória: 27/04/2017. 12 páginas. Internet - http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/relatorios/Sessao/s20170427/E120031102015.

pdf. Acesso em 05/01/2019.

JUTURNAÍBA RJ

http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/relatorios/Sessao/s20150716/E120031102015.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/relatorios/Sessao/s20150716/E120031102015.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/relatorios/Sessao/s20170427/E120031102015.pdf
http://www.agenersa.rj.gov.br/documentos/relatorios/Sessao/s20170427/E120031102015.pdf
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1. Descrição da barragem

A barragem Labourier foi construída a partir de rejeitos de mineração de ouro 

no garimpo do Lourenço, município de Calçoene, Estado do Amapá. A área é 

administrada pela Cooperativa dos Garimpeiros do Lourenço (Coogal).

Em janeiro de 2018, uma força-tarefa composta por órgãos estaduais e 

federais e instituições militares realizou uma inspeção técnica na área e 

elaborou um diagnóstico desfavorável sobre as condições de segurança 

da barragem. Constatou-se que a barragem não atendia aos requisitos de 

segurança necessários.

A barragem não dispunha de estrutura de extravasamento de excessos de 

descargas afluentes gerados por fortes chuvas ou pelas próprias atividades 

minerárias. As águas escoavam por uma passagem precária, sem qualquer 

dispositivo de controle ou proteção do aterro (Figura 2.383).

LABOURIER COOGAL AP

Pequeno vale local
Início não conhecido
Janeiro de 2018
Técnica escassa

2. Descrição do acidente

Não houve propriamente um acidente, mas sim configurou-se uma situação 

crítica. A partir da provável denúncia de algum órgão do Governo do 

Estado, em 17 de janeiro de 2018, uma força-tarefa realizou uma inspeção 

técnica na área e constatou que existia uma condição de risco iminente 

de rompimento da barragem, tendo determinado a adoção de medidas 

imediatas e emergenciais, bem como de medidas a prazo. A cooperativa foi 

notificada pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

3. Consequências do acidente

A consequência imediata consistiu na paralisação das atividades mineradoras 

que contribuíam para o despejo de rejeitos na barragem Labourier.
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Figura 2.382- Vista da barragem e reservatório (Foto: Philippe Gomes – Internet 
- www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-e-notificada-a-fazer-servicos-
emergenciais-em-barragem-no-lourenco)

Figura 2.383 – Situação do descarregador no barramento, sem dispositivos de 
controle ou de proteção do aterro (Neves, 2018)

LABOURIER COOGAL AP

http://www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-e-notificada-a-fazer-servicos-emergenciais-em-barragem-no-lourenco
http://www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-e-notificada-a-fazer-servicos-emergenciais-em-barragem-no-lourenco
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4. Medidas de recuperação

Como medida emergencial, abriu-se um canal de descarga do excesso de 

águas no reservatório para aliviar a pressão sobre a estrutura. O canal foi 

aberto em outra vertente afastada do local do barramento.

Além da adoção de medidas emergenciais, a Coogal foi notificada para 

que apresentasse o projeto de recuperação da barragem. Em Neves, 2018, 

encontra-se a solução aventada por meio de uma berma de reforço e 

estabilização erguida a jusante da barragem (Figura 2.384).

Não foram encontradas informações a respeito da continuidade dos 

trabalhos de recuperação da barragem Labourier.

5. Causas do acidente 

Tal como na maioria dos casos de atividades minerárias, principalmente 

em regiões longínquas, o manejo dos resíduos costuma ser considerado 

um passivo empresarial, não sendo merecedor de atenção ou projetos 

apropriados para armazenamento seguro dos resíduos. Nessas circunstâncias, 

os níveis de risco assumidos são invariavelmente altos. O caso da barragem 

Labourier da Coogal não foge à regra, tendo sido erguida sem o suporte de um 

projeto específico, adequado às circunstâncias. A providencial intervenção 

dos órgãos públicos evitou um desfecho que poderia resultar em danos 

ambientais elevados, além dos óbvios prejuízos ao próprio empreendimento.

LABOURIER COOGAL AP

Figura 2.384 – Proposta de 
reforço para recuperação 
da barragem (Neves, 2018)
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6. Material consultado

NEVES, L.P. – Política Nacional de Segurança de Barragens: Ações da ANM em segurança de barragens. In: II Encontro sobre Segurança de Barragens – Região 

Sudeste. Vitória, ES. Junho/2018. DNPM/MME. Power Point. 69 slides.

PORTAL.AP.GOV.BR - Cooperativa é notificada a fazer serviços emergenciais em barragem no Lourenço. Internet - www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-

e-notificada-a-fazer-servicos-emergenciais-em-barragem-no-lourenco - Acesso em 21/05/2019.

LABOURIER COOGAL AP

http://www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-e-notificada-a-fazer-servicos-emergenciais-em-barragem-no-lourenco
http://www.portal.ap.gov.br/noticia/1801/cooperativa-e-notificada-a-fazer-servicos-emergenciais-em-barragem-no-lourenco
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Lages está situada no rio Santo Antônio das Lages, 

afluente do rio Paranaíba, no município de Coromandel, na região do Alto 

Paranaíba, Estado de Minas Gerais. Foi construída pela Prefeitura de Patos de 

Minas e entrou em operação em 1942, com duas unidades Pelton com 160 kW 

de potência unitária. Em 1955 foi ampliada com mais uma unidade de 680 kW. 

Em 1966 passou para o controle do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do Estado de Minas Gerais e, em 1985, foi encampada pela CEMIG.

A usina é dotada de uma pequena barragem, com altura máxima de 2,50 

m e extensão de crista de 50 m, suficiente para derivar as águas para um 

extenso canal de adução que se desenvolve ao longo da vertente direita do 

vale, até alcançar a câmara de carga. A partir desta, um conduto metálico 

conduz as águas para uma única unidade geradora que é operada com 

turbina Francis. A queda nominal é de 105 m (Figura 2.385). 

2. Descrição do acidente

Em fevereiro de 1992, a primeira casa de força foi totalmente destruída 

devido aos altos níveis atingidos pelo curso d’água a jusante da cachoeira. 

Esta casa de força se encontrava desativada desde 20 de setembro de 1985, 

quando as duas unidades Pelton ali instaladas haviam sido retiradas e 

desmontadas para manutenção. Com a inundação em 1992, várias peças 

das unidades foram carregadas pelas águas (algumas foram recuperadas, 

mas a maioria não foi encontrada). Parte da pequena barragem de concreto 

também ruiu (Figura 2.386).

3. Consequências do acidente

As consequências ( já referidas) de uma enchente resultaram na perda 

parcial dos equipamentos de geração e desativação da usina.

LAGES MG

Santo Antônio das Lages
Finalizada em 1942
Fevereiro de 1992
Técnica escassa
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Figura 2.386 – Ruptura de parte da barragem (11/02/1992)  
(Acervo CEMIG in ELETROBRÁS, 2000)

Figura 2.385 – Localização e arranjo da PCH Lages (MG) (Google Earth, de 15/07/2019)

LAGES MG
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4. Medidas de recuperação

Em janeiro de 2005, a CEMIG reativou a usina após a reconstrução da 

barragem e a reforma completa dos equipamentos eletromecânicos da 

unidade de 680 kW. A hidrelétrica deixou de alimentar apenas algumas 

indústrias locais e passou a ser integrada ao sistema da CEMIG. 

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações a respeito do acidente. Apenas sabe-

se que se deveu a uma enchente.

6. Material consultado

CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais – Usinas da CEMIG – A história 

da eletricidade em Minas e no Brasil – 1952-2005. Rio de Janeiro: Centro da 

Memória da Eletricidade no Brasil. 2006. 304 páginas.

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

LAGES MG
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Lavras, operada a fio d’água, localizava-se na cachoeira 

das Lavras, rio Tietê, município de Salto, Estado de São Paulo. Entrou em 

operação no primeiro trimestre de 1906, contando com quatro grupos de 

geradores. Pertenceu, originalmente, à Companhia Ituana de Força e Luz, 

passando, em 1927, à São Paulo Tramway, Light & Power Company Ltd., 

que se transformou em São Paulo Light S.A. - Serviços de Eletricidade e, 

posteriormente, em Light - Serviços de Eletricidade S.A. (Light), transformada 

em Eletropaulo. (Figuras 2.387 e 2.388).

LAVRAS SP

Tietê
1904 a 1906
1929
Técnica escassa

Figura 2.388 – Ilustração do funcionamento da usina de Lavras (Desenho de Luiz 
V. Keating, 1991 – Internet - http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-
contava-com-duas-usinas.html)

Figura 2.387 – Vista geral do arranjo da usina hidrelétrica Lavras em foto aérea 
de 1930 (Internet - http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-
com-duas-usinas.html)

http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-com-duas-usinas.html
http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-com-duas-usinas.html
http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-com-duas-usinas.html
http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-com-duas-usinas.html
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2. Descrição do acidente

Em 1929, a usina foi atingida por uma enchente descomunal e ficou paralisada 

por sete anos devido aos graves danos sofridos pelos equipamentos.

3. Consequências do acidente

Como já referido, a usina ficou inoperante por sete anos. 

4. Medidas de recuperação

Após voltar a operar em 1937, a usina funcionou por 20 anos como unidade 

complementar da usina de Porto Góes, localizada também em Salto. Em 

1956, obsoleta, a usina foi colocada à venda, mas nenhum negócio foi 

concluído, tendo ficado no abandono. Em 1971, a prefeitura de Salto adquiriu a 

propriedade. Em 1992 foi criado o Parque de Lavras e o prédio da usina e a área 

circundante passaram a fazer parte do Patrimônio Histórico e natural da cidade.

5. Causas do acidente 

Atribui-se a uma cheia descomunal a inundação da casa de força e a 

subsequente perda dos equipamentos eletromecânicos.

6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

HISTÓRIA DE SALTO – Internet - http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/

salto-ja-contava-com-duas-usinas.html - Coord. Zanoni, E. - Acesso em 

22/04/2019.

LAVRAS SP

http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-com-duas-usinas.html
http://historiasalto.blogspot.com/2010/08/salto-ja-contava-com-duas-usinas.html
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1. Descrição da barragem

Uma das primeiras hidrelétricas do País, a usina hidrelétrica Lençóis, 
operada a fio d’água, localiza-se no rio Lençóis, afluente do rio Tietê, 
no município de Macatuba, Estado de São Paulo. Entrou em operação 
no quarto trimestre de 1917, com três grupos geradores com 660 kW de 
potência cada, para atendimento aos municípios de Macatuba e Bauru. 
Pertenceu, originalmente, à Empresa Força e Luz de Botucatu, passando, 
em 1927, à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) (Figura 2.389).

2. Descrição do acidente

A usina foi desativada em março de 1962 quando uma enchente galgou a 
barragem de terra (Figura 2.390) destruindo-a parcialmente e levando a 
empresa, na época, a alienar os equipamentos e o conduto forçado.

3. Consequências do acidente

Não há notícias de que o rompimento de parte da barragem tenha causado 
prejuízos a jusante. A alienação dos equipamentos equivale a dizer que a 
usina ficou desativada por quase 25 anos, até sua reativação em 1986.

4. Medidas de recuperação

Em fevereiro de 1985 foi iniciado o desenvolvimento de estudos para 
recuperação da usina pelo Programa de Pequenas Centrais Hidrelétricas 
da CPFL. Em abril de 1986 iniciou-se a reconstrução da barragem, parte em 
concreto e terra e parte em pedra argamassada, com 360 m de comprimento e 
10,50 m de altura. Em setembro do mesmo ano, foram instaladas as máquinas 
e equipamentos fornecidos por indústrias nacionais. Foram instalados, então, 
dois novos grupos geradores. A usina encontra-se atualmente em operação.

5. Causas do acidente 

Consta somente que uma enchente provocada por chuvas intensas na área 
da bacia galgou e destruiu parte da barragem de terra. O acidente foi agravado 
pela dificuldade de acionamento das comportas de manobra manual e pelo 
acúmulo de galhos e detritos que criaram obstáculos na soleira do vertedouro. 

6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 
deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n0 94. 198 
páginas.

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 
Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

LENÇÓIS SP

Lençóis
Finalizada em 1917
Março/1962
Técnica escassa
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Figura 2.389 – Vista da casa de força e dos condutos forçados 
(Internet - http://www.macatuba.sp.gov.br/index.php/v2-
contatos2/46-cidade)

Figura 2.390 – Barragem, vertedouro e reservatório (Acervo CPFL in ELETROBRÁS 2000)

LENÇÓIS SP

http://www.macatuba.sp.gov.br/index.php/v2-contatos2/46-cidade
http://www.macatuba.sp.gov.br/index.php/v2-contatos2/46-cidade
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1. Descrição da barragem

O açude Lima Campos, também conhecido como Estreito I, projetado e 

construído pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (IFOCS), denominação 

original do atual DNOCS, está localizado no rio São João, pertencente à Bacia 

do rio Salgado, sistema do rio Jaguaribe, na região centro-sul do Estado 

do Ceará. Sua construção data de 1932, quando uma grande seca atingiu a 

região e foi uma forma de ofertar trabalho a uma massa de retirantes. 

A barragem com cerca de 25 m de altura é constituída por um maciço de 

terra com uma cortina vertical de concreto armado. A montante o material 

é de natureza argilosa e a jusante foi utilizado material proveniente do 

desmonte feito para a implantação do vertedouro. A drenagem interna é 

feita por dreno no pé da cortina e manilhas no sentido transversal. O talude 

de montante é protegido por placas de concreto e tem a inclinação de 

1V:2H. A drenagem externa é garantida por uma rede de canaletas sobre o 

talude de jusante, que é inclinado de 1V:2H (Figura 2.391).

LIMA CAMPOS CE

São João
1932
Diversas datas
Técnica escassa

Figura 2.391 – Seção 
transversal típica do dique 
(DNOCS, sem data)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Salgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
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As ombreiras e a fundação são formadas por rochas cristalinas. O material 
empregado no maciço é uma areia argilosa, na zona de montante, 
enquanto que para jusante da cortina de concreto foi empregado material 
não selecionado, resultante de escavação predominantemente de rocha. 
O vertedouro é do tipo soleira espessa, escavado em rocha. As laterais são 
protegidas por um muro guia. Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos 
através dos dados das estações pluviométricas localizadas na própria bacia 
hidrográfica, abrangendo o período de 1912 a 1931.
Foi construído um túnel, com 1.584 m de extensão, denominado Orós-
Lima Campos (Figura 2.392), destinado a estabelecer comunicação entre 
os reservatórios de Orós e de Lima Campos para permitir que o primeiro 
suprisse o segundo com a quantidade de água necessária para irrigação das 
férteis várzeas de Icó, cerca de 10.000 ha brutos nas margens do rio Salgado, 
afluente do Jaguaribe. 

Anexo à barragem há uma imponente estação de piscicultura com destaque 
para a criação de pirarucu, maior peixe da região.
Na etapa construtiva do açude, destaca-se a técnica de compactação usada 
no aterro da barragem. Na época, o uso de equipamento de terraplenagem 
ainda marcava os primeiros passos no DNOCS. Na ausência de ferramentas 
adequadas à construção do aterro, consta que (Ref. 2, pág. 5): “[...] os trabalhos 
foram executados manualmente, inclusive a compactação do material 
empregado na construção da barragem, que foi feita a malhos de madeira, 
movimentados por braços humanos. Muitos daqueles malhos chegavam a 
pesar 15 quilos e de acordo com as exigências da administração, tinha que os 
mesmos serem elevados até a altura dos joelhos, para provocar maior peso e 
firme compactação. Para aquele serviço, eram escolhidos os fortes e sadios, 
recebendo os mesmos uma pequena diferença de salários com relação aos 
demais que executavam outros trabalhos. (LIMA, 1995:152)” (Figura 2.393).

LIMA CAMPOS CE

Figura 2.392 – Seção longitudinal 
do túnel de ligação com a bacia do 
reservatório de Orós (DNOCS)
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LIMA CAMPOS CE

Figura 2.393 – Construção do aterro da barragem Lima Campos por compactação manual e pisoteamento (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Conforme descrito a seguir, a identificação do caso como acidente 

seria inadequada, visto que não houve uma ocorrência. O que houve, 

provavelmente, foi um processo gradual de deterioração que conduziu, 

após cerca de 80 anos de vida útil, ao rompimento da laje de concreto de 

proteção do aterro do açude (Figura 2.394).

Segundo relatório da ANA (2018), o açude Lima Campos integrava um 

conjunto de oito diques em condições de alto risco. Enormes vazios foram 

observados ao longo de sua face de montante, onde a placa de concreto 

de cobertura do aterro apresentava-se rompida em diversos locais. Um dos 

vazios, ao longo da ombreira direita, tinha mais de 2 m de profundidade 

(Figura 2.394). O alerta foi dado em janeiro de 2019 (Diário do Nordeste). 

Tão logo o nível do reservatório se elevasse o suficiente, o que dependeria 

da intensidade da estação das chuvas, que vai de fevereiro a maio, as águas 

teriam acesso às cavidades, podendo criar caminhos de percolação no 

aterro, colocando em condição de colapso a estrutura inteira do açude.

Segundo moradores locais, o problema vinha se agravando desde 2016. 

3. Consequências do acidente

Tal como referido acima, o rompimento da laje de concreto, que se apoia sobre 

o aterro, permitiria que as águas do reservatório se infiltrassem tão logo o nível 

se elevasse por ocasião de uma estação de chuvas intensas. As consequências 

disso poderiam ser de gravidade elevada, uma vez que se colocaria em risco a 

integridade da barragem, através de processo de erosão do aterro.

LIMA CAMPOS CE

Figura 2.394 – Face montante da barragem onde a laje de concreto que recobre o 
aterro cedeu em diversos pontos (Foto: Honório Barbosa in Diário do Nordeste, 
28/01/2019)
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4. Medidas de recuperação

Em janeiro de 2020, o DNOCS informou que estavam em fase final a 

recuperação dos taludes de montante e jusante da barragem, a recuperação 

da ponte sobre o vertedouro, a inserção de enrocamento na base da 

estrutura, além da aquisição de novos equipamentos hidromecânicos. A 

barragem também passou por modernização, que consistiu na instalação 

de piezômetros e equipamentos de controle de vazão (Figura 2.395).

5. Causas do acidente 

Como já referido, a denominação de acidente não se aplica a contento 

neste caso, visto tratar-se de um problema de deterioração de uma 

estrutura de concreto. Os problemas do açude de Lima Campos são 

conhecidos pela população local há muito tempo e decorrem das precárias 

ações de conservação que afligem a maioria das barragens no Nordeste. 

No caso específico, trata-se de uma estrutura com pouco menos de 90 anos 

de existência, período mais do que suficiente para justificar o processo 

de deterioração que a delgada laje de concreto, que protege o aterro, foi 

submetida. Os vazios observados entre a laje de concreto e o topo do aterro 

podem ser o reflexo de recalques do corpo da barragem (aterro) acumulados 

ao longo do tempo, com afastamento da laje, que é um corpo rígido.

LIMA CAMPOS CE

Figura 2.395 – Lima Campos: vista parcial da 
barragem após os trabalhos de recuperação 
(Internet - Foto de @fabianodasilvagomes)
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6. Material consultado

DIÁRIO DO NORDESTE – Oito açudes estão em situação de alto risco no CE. Por: Honório Barbosa. 28/01/2019. 4 páginas. Internet - https://diariodonordeste.

verdesmares.com.br/editorias/metro/oito-acudes-estao-em-situacao-de-alto-risco-no-ce-1.2055826 - Acesso em 15/12/2019.

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Açude Lima Campos. Sem data. 9 páginas – Internet –https://www.dnocs.gov.br/barragens/

limacampos/limacampos.htm - Acesso em 15/12/2019.

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no Nordeste do Brasil. Fortaleza. 1982. Araujo, J.A. de A. (Coordenador) – 160 páginas.

MELLO, F.M. – As barragens construídas pelo DNOCS – A história das barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, Rio de Janeiro, 2011. Pág. 76-87.

MELLO, F.M. – Um século de obras contra as secas – A história das barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, Rio de Janeiro, 2011. Pág. 66-75.

QUEIROZ, P.R.C. – A construção do açude Lima Campos, Icó – CE: trabalho, técnica e natureza. In: III Seminário Nacional de História e Contemporaneidade. URCA 

– Crato (CE) Março/2018. 9 páginas.

LIMA CAMPOS CE

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/oito-acudes-estao-em-situacao-de-alto-risco-no-ce-1.2055826
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/oito-acudes-estao-em-situacao-de-alto-risco-no-ce-1.2055826
https://www.dnocs.gov.br/barragens/limacampos/limacampos.htm
https://www.dnocs.gov.br/barragens/limacampos/limacampos.htm
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1. Descrição da barragem

A barragem consiste num conjunto de estruturas de concreto (tomada 

d’água/casa de força e vertedouro) ocupando posição central, tendo em 

ambos os lados barragens de terra, de seção homogênea (Figura 2.396). O 

desvio do rio foi feito por túnel escavado na ombreira esquerda. A barragem 

de terra da margem esquerda foi posicionada em correspondência ao leito 

original do rio. A barragem apresenta altura máxima de 35 m, comprimento 

no coroamento de 660 m e está localizada no rio Pardo, no Estado de 

São Paulo. O vertedouro, dotado de duas comportas tipo segmento, foi 

dimensionado para uma vazão máxima de 1.800 m3/s.

O período de construção foi marcado pela ocorrência de chuvas intensas, 

principalmente no ano de 1957, quando, no mês de setembro, forte 

enchente galgou a ensecadeira, destruindo-a completamente.

LIMOEIRO
ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

SP

Pardo
Entre 1956 e 1958
19 de janeiro de 1977
Técnica

Figura 2.396 – Planta geral do barramento 
(Vargas & outros, 1958)
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2. Descrição do acidente

Ao ocorrer o rompimento da barragem de Euclides da Cunha, situada a 

montante, a onda de choque se propagou a 20 km/h, atingindo em cerca de 

meia hora a barragem do Limoeiro, às 4 horas do dia 20 de setembro de 1977, 

quando o pico de vazão afluente alcançou cerca de 7.000 m3/s, ultrapassando 

a capacidade do vertedouro. Os maciços de terra de ambas as margens 

sofreram galgamento, seguido por erosão intensa do talude de jusante 

(Figura 2.297). No caso da barragem da margem direita, uma extensa brecha 

foi aberta junto à base da ombreira, após cerca de 20 minutos de galgamento. 

Foi por ela que as águas escoaram, inundando o vale e causando danos à 

população ribeirinha. A barragem da margem esquerda teve seu talude de 

jusante fortemente erodido, sem ocorrer abertura de brecha.

O fato de a cota da crista da barragem da margem direita, junto à ombreira, 

ser mais baixa (cerca de 30 cm) que nos demais trechos da barragem foi, 

provavelmente, a causa da ruptura neste trecho durante o galgamento. Isso 

se deveu, ao que tudo indica, ao fato de a fundação da barragem, naquele 

trecho, corresponder a uma espessa camada de solo residual fofo que deve 

ter ocasionado maiores recalques pós-construtivos - ficando a crista mais 

baixa em relação ao restante da barragem.

A cheia artificial que incidiu no reservatório, além do maciço de terra da 

margem direita, rompeu também a margem direita do reservatório a cerca 

de 300 m a montante da barragem, como pode ser visto na Figura 2.397.

LIMOEIRO
ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

SP

Figura 2.397 – Vista aérea da barragem após o rompimento (Carvalho, E., 2016b)

3. Consequências do acidente

A onda de choque que se propagou para jusante desalojou cerca de 4.000 

pessoas, sem ter causado vítimas fatais.



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

4. Medidas de recuperação

A barragem e a casa de força de Limoeiro foram recuperadas em pouco tempo, 

logo após o acidente, em regime emergencial. Tal como em Euclides da Cunha, 

a CESP buscou compreender e remover as causas do evento, procedendo 

a um levantamento imediato das reais condições de todos os dispositivos 

de comando e controle das usinas e vertedouros por ela operados, bem 

como efetuar uma revisão de seus procedimentos operacionais, técnicos e 

administrativos. O evento hidrológico de janeiro de 1977 foi analisado em 

profundidade, concluindo-se pela adoção de metodologia mais moderna tanto 

no dimensionamento dos órgãos hidráulicos, quanto na operação das usinas.

5. Causas do acidente 

O acidente decorreu do galgamento, seguido pelo rompimento, da barragem 

de Euclides da Cunha, localizada 10 km a montante, que liberou subitamente 

uma onda de cheia que atingiu rapidamente o local da barragem de Limoeiro, 

com vazão muito superior à capacidade do seu vertedouro. Trata-se, assim, 

de um clássico exemplo do efeito dominó ou rompimento em cascata.

Um detalhe relevante apresentado por Siqueira (1978) é que, no decorrer 

dos 17 anos de operação da usina do Limoeiro, os órgãos de dissipação 

de energia das descargas do vertedouro, situado ao lado da casa de força, 

apresentavam funcionamento pouco satisfatório: no período chuvoso de 

1966, quando se descarregou um máximo estimado em 800 m3/s, houve 

inundação da casa de força por jusante. O estudo do fenômeno mostrou a 

necessidade de alguns cuidados no processo de abertura das comportas, 

bem como a necessidade de algumas obras de proteção, que na época da 

construção haviam sido só parcialmente realizadas.

Na realidade havia um peito de rocha a jusante do vertedouro que, para 

descargas elevadas como a que ocorreu em 1966, causava refluxo contra a 

estrutura de jusante da casa de força. Essa constatação, que ficou clara na 

cheia de 1966, 11 anos antes do colapso da barragem, fez com que houvesse 

restrição operacional de liberação de vazões na hidrelétrica de Euclides 

da Cunha, situada a montante, e na própria hidrelétrica de Limoeiro. Por 

causa desta restrição operacional, os operadores da hidrelétrica de Euclides 

da Cunha demoraram a promover maiores aberturas das comportas do 

vertedouro, pois tinham que ter licença do centro de operação situado em 

Cabreuva. Soma-se a isso o fato de que a casa de força de Euclides da Cunha 

era subterrânea e os operadores não tinham informações precisas da subida 

anormal do nível d’água do reservatório por ocasião da cheia afluente. Essa 

combinação de fatores fez com que, quando foi tentada a abertura mais 

ampla das comportas do vertedouro de Euclides da Cunha, elas já não eram 

mais acessíveis e seus equipamentos de içamento já estavam danificados.

Interessante mencionar que ambas as barragens colapsaram com 

as comportas dos vertedouros parcialmente abertas. Dessa forma, 

deficiências em Limoeiro não resolvidas desde a época da construção 

acabaram causando o colapso da barragem de Euclides da Cunha e, 

consequentemente, também da barragem de Limoeiro. 

Elogiável a atitude da CESP de, logo após o acidente, convocar os 

profissionais através de entidades técnicas para divulgar as causas do 

acidente, propiciando importantes lições aos engenheiros que atuam em 

projetos, construção e operação de barragens e hidrelétricas.

O colapso das duas barragens no rio Pardo originou proposta de implantação de 

legislação sobre Segurança de Barragens por iniciativa do engenheiro Ferdinand 

M.G. Budweg, diretor do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, logo após o 

acidente. A legislação só foi promulgada em novembro de 2010, mais de 33 anos 

depois (ver relato do acidente na barragem de Euclides da Cunha).

LIMOEIRO
ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

SP
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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Macabu está situada no rio homônimo, no município 

de Trajano de Morais, nas vizinhanças da Vila da Grama, localizando-se a 

barragem nas coordenadas geográficas 220 11’ S e 420 06’ W, no Estado do 

Rio de Janeiro. A usina hidrelétrica de Macabu foi implantada pelo DNOS e 

possui um longo histórico de construção, tendo sido motorizada em etapas 

entre 1950 e 1960. O aproveitamento possui uma queda líquida de 333,80 m, 

sendo constituída pelos componentes identificados na Figura 2.398.

Os principais componentes da Central Hidrelétrica Macabu são: a) barragem 

de concreto, em arco gravidade, com 38 m de altura máxima e 285 m de 

comprimento, dotada de vertedouro de soleira livre, com 60 m de comprimento 

e capacidade de 250 m³/s; b) tomada d’água, a 5 km de distância da barragem, 

com acesso através de uma ponte de concreto; c) conduto submerso em 

tubulação tipo Armco, que se conecta com o leito do rio; d) túnel escavado em 

rocha, com extensão de 4.907 m; e) chaminé de equilíbrio, ao final do túnel, 

com 9 m de diâmetro e 60 m de altura, em concreto. A jusante da chaminé 

está localizada a casa das válvulas, uma estrutura constituída por cinco 

pórticos de concreto com a cobertura também em concreto armado. Neste 

local ocorre o início do conduto forçado a partir da estrutura de aço bifurcada 

lá instalada; f) dois condutos forçados em aço, apoiados em berços e blocos 

de concreto armado, ambos com 923 m de extensão. Próximo à casa de força, 

um dos condutos bifurca e o outro trifurca; g) a casa de força, do tipo abrigada 

em concreto armado, é dotada de cinco turbinas Pelton (3 x 3MW + 2 x 6MW), 

com potência total instalada de 21 MW.

MACABU RJ

Macabu
entre 1950 e 1960
4 de fevereiro de 1961
Técnica

Figura 2.398 – Croquis com os principais elementos que integram a usina 
hidrelétrica Macabu (Secretaria de Estado, 2006)
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2. Descrição do acidente

O túnel entrou em operação em setembro de 1950 trabalhando como canal 

a meia seção, portanto, sem ser pressurizado. Esta situação perdurou até 

meados de 1952, quando passou a trabalhar com toda sua seção molhada. 

Posteriormente, elevou-se gradualmente o nível do reservatório até a El. 

415,00 m, utilizando-se, porém, uma válvula que amortecia a pressão da 

água. A partir de 15 de dezembro de 1960, o reservatório foi subindo, já com 

o nível d’água ultrapassando a soleira do vertedouro, na El. 426,50 m. No fim 

do mês de janeiro de 1961, o reservatório atingiu a cota máxima e, com ela, 

o túnel passou a trabalhar com a pressão máxima de 30 m de coluna d’água. 

Na madrugada do dia 4 de fevereiro, após chuva intensa, ocorreu o 

rompimento da seção do túnel de adução já nas vizinhanças da câmara 

de carga no lado esquerdo hidráulico, voltado para a encosta. O volume de 

água contido no túnel, avaliado em cerca de 30 x 103 m3, despencou encosta 

abaixo, criando uma corrida de material que envolvia, além da água, os 

solos de cobertura da encosta, a vegetação de porte arbóreo arrancada e 

grande quantidade de matacões das mais variadas dimensões. 

Os blocos de ancoragem dos condutos forçados serviram, parcialmente, 

de anteparo, refreando a corrida de água e detritos, mas isso não evitou 

que a usina fosse inundada e ficasse entupida de pedras e terra. Os grupos 

geradores e demais equipamentos foram atingidos.

Cerca de 4 horas da manhã, quando o dia clareou, o espetáculo era 

dantesco. Matacões de centenas de toneladas de peso estavam encostados 

nos blocos de ancoragem e nos condutos forçados de aço. Este anteparo foi 

providencial porque poupou a usina de sofrer maiores danos. 

A ruptura ocorreu do lado esquerdo hidráulico a algumas dezenas de 

metros a montante da chaminé de equilíbrio. A presumível trajetória da 

corrida de lama e detritos pode ser visualizada na Figura 2.399 (em função 

das irregularidades do relevo da encosta).

3. Consequências do acidente

Como já referido, a usina foi atingida pela corrida de detritos, tendo sido 

inundada e os equipamentos danificados. Não houve vítimas. Não há 

registro de danos a jusante da casa de força. A paralisação da geração de 

energia afetou fortemente a região leste fluminense, visto que, na época, a 

usina de Macabu era a principal fonte fornecedora.

MACABU RJ
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Figura 2.399 – 1 - Chaminé de equilíbrio; 2 - Condutos forçados; 3 - Casa de força; 4 - 
Local da ruptura do túnel de adução; 5 - Trajetória presumível da corrida de detritos 
(Google Earth, de 02/08/2017)

MACABU RJ
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4. Medidas de recuperação

Desencadeou-se de imediato um intenso trabalho de recuperação das condições 

de operação em duas frentes: o túnel de adução e a casa de máquinas.

No túnel, a solução adotada, dentre as alternativas viáveis que permitissem 

o restabelecimento da adução no prazo mais rápido, consistiu em implantar 

duas tubulações de aço, com diâmetro de 1,20 m, uma sobre a outra, 

apoiadas sobre berço de concreto e instaladas no interior do túnel, numa 

extensão de aproximadamente 200 m (Figura 2.400). A inserção dos tubos no 

túnel foi feita pela abertura provocada pela ruptura. Estes tubos pertenciam 

Figura 2.400 – Seção longitudinal da 
solução emergencial adotada com a 
implantação de dois tubos metálicos 
sobrepostos que ultrapassaram o 
trecho rompido (CELF, 1972)

a um by pass que estava sendo construído e se encontravam próximos ao 

local do acidente. Em cada extremidade dos tubos foi concretado um bloco 

de ancoragem de vedação por onde só passavam os dois tubos, colocando 

o túnel em comunicação com a chaminé de equilíbrio. 

Na área da usina, um intenso trabalho em mutirão foi conduzido pelos seus 

trabalhadores. Primeiramente, na limpeza e restauração do recinto da usina, 

seguido pela recuperação dos equipamentos elétricos e mecânicos. Em 28 

de março de 1961, após 53 dias de interrupção, a usina entrou novamente 

em funcionamento.

MACABU RJ
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5. Causas do acidente 

A Comissão encarregada de averiguar as causas do acidente fez uma análise 

meticulosa no local, formulou um conceito e emitiu um laudo, a seguir 

resumido. Como agravantes, a Comissão apontou, entre outras causas:

• a existência de armadura deficiente no concreto do túnel no trecho do 

acidente;

• o recobrimento muito pequeno para o túnel no trecho próximo à chaminé 

de equilíbrio, formado por solos e rocha decomposta (Figura 2.401).

Como consequência, a Comissão considerou lícito concluir que, estando 

o túnel com dimensionamento do revestimento incompatível para a 

finalidade a que se destinava, agravado pela natureza e pequena cobertura 

de rocha e submetido a uma pressão interna da ordem de 30 tf/m2, tenha 

ocorrido, inicialmente, o aparecimento de trincas no concreto do túnel, com 

transferência das pressões internas para o meio externo. Consequência 

disso foi o surgimento de águas de infiltração na encosta. Quando do 

fechamento das tubulações de adução à casa de força, por rejeição de 

carga, agravou-se o estado de pressão no túnel, em consequência de 

golpe de aríete, ocasionando a ruptura final da seção com escoamento da 

armadura considerada deficiente para o projeto.

A solução adotada permanece inalterada, apesar da perda de carga que foi 

introduzida no circuito hidráulico e do tempo decorrido desde o acidente.

Figura 2.401 – Seção geológica esquemática no trecho em que ocorreu a ruptura, 
mostrando o túnel posicionado no horizonte de rocha alterada (CELF, 1972)

MACABU RJ
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6. Material consultado

CELF – Centrais Elétricas Fluminenses S.A. – A história da construção da Central Hidrelétrica de Macabu. 1972. 2 volumes.

CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL – A CERJ e a história da energia elétrica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1993. 368 páginas. Páginas 154 a 159.

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, INDÚSTRIA NAVAL E PETRÓLEO – Estado do Rio de Janeiro – Pequenas centrais hidrelétricas no Estado do Rio de Janeiro. 

2006 (Macabu - pág. 53).
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1. Descrição da barragem

Segundo Nota Técnica divulgada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), 

no distrito de Oriente Novo, município de Machadinho D`Oeste, Estado 

de Roraima, por necessidade de mobilidade dos moradores construíram-

se acessos (passagens) recortando o leito natural do rio. Feitos de forma 

rudimentar, compostos de troncos ocos, recobertos por material argilo-arenoso 

com pouca ou nenhuma compactação (ou travessias feitas apenas com troncos 

de árvores que funcionavam como se fossem diques), esses acessos permitiram 

o deslocamento na região. A nota da ANM revogou as primeiras informações 

divulgadas logo após o registro do acidente, pois até aquele momento se fazia 

referência ao rompimento de uma antiga barragem de rejeitos já desativada. 

2. Descrição do acidente

De acordo com a nota da ANM, a incidência de fortes chuvas provocou o 

galgamento de três passagens construídas sobre o leito do rio, seguido 

pelo rompimento das estruturas e liberação do caudal por elas represado 

(Figura 2.402). Entretanto, os efeitos do rompimento dessas três estradas 

foram limitados e findaram-se na própria área já degradada por atividades 

de mineração pretérita, no dia do evento. 

3. Consequências do acidente

A informação divulgada pela imprensa logo após o acidente registrava que, 

segundo a Polícia Ambiental, 50 famílias haviam ficado isoladas, mas não houve 

registro de vítimas. Sete pontes teriam sido destruídas, duas delas localizadas 

na rodovia RO 257, que liga Ariquemes ao município. Já a nota divulgada pela 

ANM não fez referência a danos ou contratempos sofridos pela população local.

4. Medidas de recuperação

Não foram localizadas informações a respeito da recuperação das travessias. 

É provável que elas tenham sido reconstituídas em curto espaço de tempo.

MACHADINHO D´OESTE RO

Belém e Machadinho
Não determinado
29/03/2019
Técnica escassa



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Figura 2.402 – Vista de uma das três passagens rompidas por transbordamento, liberando o volume de água represado a montante 
(ANM, 2019)
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5. Causas do acidente 

Dados obtidos da observação do pluviômetro convencional (Código 

ANA 00962000), localizado no distrito de Oriente Novo, indicaram uma 

precipitação acumulada entre os dias 25 e 29 de março de 2019 de 260,4 

mm. O fenômeno ocorrido em Oriente Novo pode ser descrito como um 

evento climatológico de precipitação intensa que incidiu sobre um solo já 

Figura 2.403 – Segundo ponto de rompimento de travessia, em área já degradada pelas atividades de mineração 
(ANM, 2019)

saturado (final do período de chuvas), em uma zona pretérita de intensa 

atividade garimpeira que, consequentemente, moldou a fisiografia local 

com margens do córrego degradadas (Figura 2.403).

Induz-se que as travessias sobre os córregos tenham atuado 

momentaneamente como se fossem barramentos, retendo e acumulando 

água por curto espaço de tempo até romper, liberando o caudal que teria 

danificado outras pontes em seu caminho.

MACHADINHO D´OESTE RO
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6. Material consultado

ANM – Agência Nacional de Mineração – Gerência de Segurança de Barragens – Nota Técnica n0 18/2019 – DISBM-GSBM-SPM-ANM-ESGJ – Enchente na região de 

Machadinho d´Oeste – Estado de Rondônia. Abril/2019. 17 páginas.

WIKIPÉDIA – Rompimento de barragem em Machadinho d´Oeste. Acesso em 05/12/2019. 2 páginas.
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1. Descrição da barragem

A antiga usina hidrelétrica Marimbondo, predecessora da UHE Marimbondo 

e atualmente denominada UHE Marimbondinho, localizava-se na margem 

esquerda do rio Grande, aproveitando parte do potencial da cachoeira do 

Marimbondo, entre os municípios de Icém, no Estado de São Paulo, e de 

Fronteira, no Estado de Minas Gerais.

Idealizada e construída pelo empresário Armando de Salles Oliveira, a usina 

foi um marco tecnológico à sua época. O empreendimento destacou-se 

como um dos maiores do País não somente por sua potência, como pelo 

pioneirismo dos métodos de construção, tendo sido uma das primeiras 

obras de concreto armado realizadas no Estado de São Paulo (Figura 2.404).

A localização da usina, a quase 100 km da estrada de ferro mais próxima, 

acarretou enormes dificuldades no transporte dos equipamentos utilizados 

em sua instalação. Foi necessário abrir picadas e efetuar o transporte em 

carros de boi e lombo de animais. Além disso, o País não contava com mão 

de obra especializada no setor da construção de hidrelétricas, tendo sido 

necessário trazer equipes técnicas de montagem do exterior.

Para a realização do projeto foi criada, em 1924, a Companhia Central de 

Eletricidade de Icém, responsável pela construção da usina. A usina foi 

inaugurada no primeiro trimestre de 1928, sendo suprida por um braço do rio 

que, através de canal de adução de 500 m inteiramente escavado na rocha, 

acionava duas unidades geradoras de 3.976 kW cada, totalizando potência 

instalada de 7.952 kW. A usina foi operada, desde a sua inauguração, pela 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

2. Descrição do acidente

Em 1929, sete meses após sua entrada em operação, a usina foi paralisada 

devido à grande cheia ocorrida no rio Grande, o que provocou sua inundação e 

atingiu os geradores. O nível d’água do canal de fuga, conforme marca existente 

na parede jusante da casa de força, alcançou 5 m acima do nível máximo 

operativo. A usina foi desmontada e desativada em 23 de janeiro de 1973 devido 

à construção da hidrelétrica de Marimbondo cuja barragem de terra eliminou o 

acesso de água à tomada d’água de Marimbondinho (Figura 2.405). 

A atual UHE Marimbondo, de Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), é cerca 

de 50 vezes maior e utiliza todo o potencial hidráulico entre o local da 

cachoeira e a foz do rio Pardo, encontrando-se atualmente em operação.

MARIMBONDINHO SP/
MG

Grande
Finalizada em 1928
1929
Técnica escassa
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Figura 2.404 – Vista geral do arranjo da usina (Acervo CPFL in ELETROBRÁS 2000)

Figura 2.405 – Antiga usina desativada no contexto da nova UHE Marimbondo 
(Acervo CPFL, in Eletrobras, 2000)

MARIMBONDINHO SP/
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3. Consequências do acidente

No âmbito da usina, a consequência consistiu na paralisação da geração.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação da usina, 

sabendo-se que a mesma foi colocada novamente em operação, somente 

vindo a ser desativada em 1973.

5. Causas do acidente 

A casa de força foi inundada e os equipamentos eletromecânicos atingidos, 

causando a paralisação da geração. Conforme já referido, o nível no canal 

de fuga alcançou 5 m acima do nível máximo operativo.

6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

MELLO, F.M. – Recuperação de barragens e reservatórios – Aspectos físicos 

e ambientais. In: XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens, Belo 

Horizonte, MG. Novembro/1985. CBGB. Vol. II. Tema II. Páginas 155-223.

MARIMBONDINHO SP/
MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

Caso emblemático – Um significativo número de barragens, em geral 

associadas à geração de energia elétrica, implantadas em rios de grandes 

dimensões e elevados caudais, tem evidenciado a ocorrência de processos 

erosivos a jusante de seus órgãos de extravasamento de cheias, geralmente 

em bacias de dissipação. Em diversos casos os processos erosivos levaram 

à necessidade de reparos, requerendo a construção de ensecadeiras, 

aproveitando épocas de estiagem. O caso da UHE Marimbondo é 

emblemático pela natureza dos danos na calha e na bacia de dissipação, 

bem como pelo número de intervenções necessárias. Mas outras barragens 

tiveram que enfrentar procedimentos similares. Dentre elas: Jupiá, Ilha 

Solteira e Porto Primavera, no rio Paraná; Coaracy Nunes, no rio Araguari; 

Camargos e Porto Colômbia, no rio Grande; Capivara, no rio Paranapanema; 

Chapéu D’Uvas, no rio Paraibuna, Moxotó, no rio São Francisco. 

1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Marimbondo é uma das grandes usinas hidrelétricas 

construídas na década de 70 no País, com potência instalada de 1.440 MW. 

Sob concessão de Furnas, foi construída entre 1971 e 1975, no Estado de 

Minas Gerais no rio Grande entre Minas Gerais e São Paulo (Figura 2.406).

O foco do relato é o vertedouro, que é uma estrutura de concreto gravidade, 

composta de 10 blocos e nove vãos, cada qual provido de uma comporta 

segmento, medindo 15 m de largura por 18,85 m de altura. A descarga 

de cada vão é de 2.377 m3/s, totalizando 21.400 m3/s. Para dissipação da 

energia das descargas vertidas a jusante de uma calha inclinada com 87,5 

m de extensão há uma bacia de dissipação permanentemente submersa 

em condições normais de operação (Figura 2.407). A base da estrutura está 

assente em basalto denso.

MARIMBONDO MG

Grande
1971 a 1975
Diversas épocas
Técnica
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Figura 2.406 –  
A UHE Marimbondo  
no rio Grande (Internet)

Figura 2.407 – Seções do 
vertedouro e da bacia de 
dissipação (CBGB, 2002)
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2. Descrição do acidente

Ocorreu um incidente caracterizado por uma progressiva e intensa erosão 

na bacia de dissipação, documentada em diversas etapas, desde o final da 

construção. Em maio de 1975, logo após o fechamento total das adufas de 

desvio do rio para enchimento do reservatório, foi realizada uma primeira 

inspeção que constatou ter ocorrido erosão do concreto na calha inclinada e 

na bacia (Figura 2.408). O curto espaço de tempo disponível até o enchimento 

do reservatório possibilitou somente os reparos nas partes mais erodidas.

Em 1978, uma inspeção subaquática mostrou ter ocorrido destruição parcial 

das armaduras de algumas placas de concreto na bacia de dissipação. 

Novamente, foram feitos reparos experimentais em algumas placas da 

calha entre julho e setembro daquele ano.

Em 1980, a bacia de dissipação foi ensecada, tendo-se constatado que os danos 

eram significativos. A calha do vertedouro apresentava erosão superficial com 

exposição da armadura em algumas placas. Na bacia constatou-se o acúmulo 

de blocos de rocha, com aspecto rolado, em volume avaliado em cerca de 

250 m3. A rocha a jusante apresentava fendas entre descontinuidades do 

basalto colunar. Algumas placas de concreto apresentavam erosão acentuada, 

com destruição parcial ou total da armadura. Não houve tempo suficiente para 

execução de todos os reparos na bacia, limitados a 59 placas, correspondentes 

a cerca de 70% da área da bacia. Os blocos de impacto dissipadores de energia 

apresentavam bom aspecto, mas com erosão superficial.

Em 1982 ensecou-se novamente a área, tendo-se constatado que houve retorno 

de matacões de basalto para dentro da bacia, sendo esta a principal causa dos 

danos causados no concreto. A erosão era mais acentuada em duas regiões 

frontais a depressões na rocha a jusante, particularmente no lado direito, onde 

a depressão formava um verdadeiro canal. Estes dois canais pareciam provocar 

correntes formando uma espécie de redemoinho que carreava o material 

sólido para a bacia, aumentando a erosão do concreto. As partes mais erodidas 

da bacia situavam-se na região frontal a esses canais, principalmente no lado 

direito, onde houve desgaste em forma de elipse (Figura 2.409). 

Em 1982, os reparos atingiram praticamente toda a bacia de dissipação, a 

quase totalidade dos blocos dissipadores e a cobertura da rocha a jusante, 

com camada de concreto e argamassa rica. A Figura 2.410 traz uma imagem 

da área ensecada a jusante do vertedouro, para possibilitar a realização 

dos trabalhos de recuperação. A imagem mostra que o maciço rochoso 

se encontrava em talude ascendente desprotegido e muito próximo à 

estrutura de concreto, condição propícia para que as correntes de retorno 

descalçassem blocos de rocha, trazendo-os para o interior da bacia.

MARIMBONDO MG
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Figura 2.408 – Maio de 1975: acúmulo de blocos de rocha na bacia. A dimensão 
das pessoas dá uma ideia do volume de material acumulado (Carvalho, E. 2016)

MARIMBONDO MG

Figura 2.409 – Danos constatados após ensecamento em 1982  
(Ávila & outros, 1983)
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Figura 2.410 – Ensecamento da área a jusante do vertedouro (Carvalho, E., 2016)

MARIMBONDO MG
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3. Consequências do acidente

As consequências do processo erosivo na calha e, principalmente, na bacia 

de dissipação, foram as principais causas da necessidade de intervenção 

em 1980 e 1982, com a construção de ensecadeira para permitir a realização 

dos trabalhos de recuperação brevemente descritos acima.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação dos danos ocorridos na calha e na bacia de 

dissipação tiveram que ser condicionados à ocorrência dos períodos de 

estiagem, quando o fluxo d’água se deu exclusivamente através da tomada 

d’água/casa de máquinas, possibilitando o ensecamento da área da bacia de 

dissipação. Essas intervenções foram brevemente descritas acima. Detalhes 

podem ser encontrados no trabalho de Ávila & outros. A Figura 2.411 dá uma 

ideia do volume de trabalho necessário para a recuperação das estruturas 

afetadas e mostra que as intervenções não se limitaram às áreas revestidas 

por concreto (calha e bacia de dissipação), mas tiveram que ser estendidas 

para jusante, ao maciço rochoso, para eliminar a fonte de materiais que eram 

transportados para o interior da bacia por correntes circulatórias.

5. Causas do acidente 

As causas dos processos erosivos que afetaram intensamente a bacia 

de dissipação foram identificadas no procedimento de operação do 

vertedouro, tendo-se concluído que a abertura assimétrica de comportas 

estava na origem dos danos iniciais ocorridos. A Figura 2.412 resulta de 

observações em modelo reduzido e reflete fielmente a situação de acúmulo 

de blocos de rocha da Figura 2.408.

Na Figura 2.413 constata-se que a abertura das três comportas centrais 

gerou correntes de retorno que causaram danos nos lados direito e esquerdo 

da bacia de dissipação. 

É preciso lembrar que o aporte de blocos de rocha para o interior da bacia, 

trazidos pelas correntes de retorno, somente ocorria porque o maciço rochoso 

se encontrava muito próximo e em rampa ascendente, o que facilitava o 

descalçamento de blocos e seu traslado para o interior da área da bacia.

MARIMBONDO MG
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Figura 2.411 – Abrangência dos trabalhos de recuperação em 1982 (Ávila & outros, 1983)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Figura 2.412 – Reflexos da operação assimétrica de comportas – Resultados em 
modelo reduzido, com vazão de 4.000 m3/s (Carvalho, E., 2016)

Figura 2.413 – Abertura das comportas centrais – Resultados em modelo 
reduzido, com vazão de 4.000 m3/s (Carvalho,E., 2016)
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1. Descrição da barragem

O sítio da PCH Melo Viana, hoje em ruínas, se localiza no rio Matipó, no 

município de Raul Soares, Estado de Minas Gerais, nas coordenadas 

geográficas 20º 07’ 30” de latitude Sul e 42º 24’ 10” de longitude oeste. Da 

cidade de Raul Soares, após percorrer cerca de 8 km em estrada vicinal, 

acompanhando o rio Matipó pela margem direita, chega-se ao eixo da 

barragem nas coordenadas acima registradas (Figura 2.414).

A PCH Melo Viana entrou em operação em 1933 com duas turbinas, 

sendo que uma terceira turbina foi incorporada em 1957, aumentando a 

capacidade total instalada para 1,44 MW. 

MELO VIANA MG

Matipó
Finalizada em 1933
1979 - 1980
Jornalística

Figura 2.414 – O barramento da PCH Melo Viana no rio Matipó  
(SUPRAM-ZM, 2010)
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2. Descrição do acidente

No período hidrológico 1979 - 1980 uma enchente catastrófica rompeu a 

barragem e inundou a casa de força, danificando todos seus equipamentos 

mecânicos e sistemas elétricos. Desde então, a usina se mantém desativada. 

3. Consequências do acidente

O acidente causou a paralisação da usina.

4. Medidas de recuperação

Não houve recuperação. Em 2010, a SUPRAM-ZM emitiu parecer a respeito 

de um pedido de reativação do empreendimento.

5. Causas do acidente

Uma enchente catastrófica rompeu a barragem e inundou a casa de força.

6. Material consultado

SUPRAM-ZM – Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da 

Mata - PCH Melo Viana – Parecer Único n0 45762/2010 – 40 páginas. Texto 

extraído da internet - https://www.google.com.br/search?q=supram-

zm+pch+melo+viana+2010. Acesso em 14/12/2018.

MELO VIANA MG

https://www.google.com.br/search?q=supram-zm+pch+melo+viana+2010
https://www.google.com.br/search?q=supram-zm+pch+melo+viana+2010


Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

Nota

As informações apresentadas neste capítulo foram integralmente obtidas 

no relatório divulgado no site da Vale S.A. em dezembro de 2019, intitulado 

“Report of the Expert Panel on the Technical Causes of Failure of Feijão Dam I”, 

aqui referido simplesmente como “Relatório do Painel”. Esse Relatório, cujo 

texto principal (em inglês) possui 81 páginas, é seguido pelos Apêndices A 

até J, listados na Figura 2.103, com detalhes da história da construção, dos 

ensaios geotécnicos, da instrumentação, assim como plantas e seções em 

diversas etapas, um estudo sísmico e um glossário. Embora o site ofereça 

uma tradução para o português do Relatório do Painel, preferiu-se usar aqui 

a versão em inglês devido a deficiências encontradas na tradução.

1. Descrição da barragem

A barragem 1 da Mina de Ferro do Córrego do Feijão, da Vale, se situava a 

cerca de 6 km a leste da cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, 

como mostra a Figura 2.104 (A), e destinava-se à acumulação de rejeitos. A 

Figura 2.104 (B) mostra as unidades que existiam a jusante, mais próximas 

da barragem 1, a saber: a barragem VI, que acumulava água, um pátio de 

estocagem de minério e o restaurante (cantina), os quais foram atingidos 

pela onda de lama que se seguiu à ruptura.

A barragem era do tipo alteado para montante. O dique de partida e os diques de 

alteamento foram construídos em etapas, com solos selecionados compactados. 

Os alteamentos eram promovidos com rejeito da mineração lançado 

hidraulicamente (a maioria, a partir de montante). A Figura 2.105 apresenta, em 

seção e em tabela, as etapas de construção e os alteamentos da Barragem 1. Ao 

todo foram 15 etapas de construção e 10 alteamentos entre 1976 e 2013. A partir 

de julho de 2016 cessou o lançamento de rejeitos no reservatório.

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
B-1

MG

Bacia do Rio Paraopeba
Gradual, por alteamentos sucessivos 
25 de janeiro de 2019
Técnica
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Figura 2.103 - Lista dos apêndices do Relatório do Painel 

Figura 2.104 - (A) - Localização da barragem 1;  
(B) - Unidades próximas à barragem 1 (Relatório do Painel)

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
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Figura 2.105 - Seção e etapas de alteamento da barragem 1 (Com base no Apêndice A do Relatório do Painel)

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
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Em 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 sofreu uma ruptura abrupta e com 

movimentos rápidos, causando desastrosas consequências. A Figura 2.106 

mostra o perímetro do movimento (tal como observado em imagem de satélite 

tomada em 31 de janeiro de 2019). Nesta figura podem ser vistas, também, as 

posições e ângulos de visão de duas câmeras que filmaram a ruptura.

As águas superficiais que incidiam no reservatório (emanadas de chuvas 

e de córregos afluentes, bem como as águas sobrenadantes do rejeito 

lançado) formavam um lago, de onde vertiam em torres de decantação 

e eram canalizadas para a barragem IV. A Figura 2.106 mostra a posição 

desses elementos de controle das águas. Depois de cessado o lançamento 

de rejeitos, a partir de julho de 2016, foram instalados dois sistemas de 

bombas e tubulações para auxiliar no esgotamento das águas. Esses 

sistemas nem sempre estiveram em condições de funcionamento.

Figura 2.106 - Posição das câmeras, do perímetro do movimento e do sistema de 
controle das águas superficiais (torres de decantação e canal para a barragem IV)

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
B-1

MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

3. Características dos rejeitos

Ao longo dos anos de operação foram realizados diversos programas 

de prospecção geotécnica na barragem 1 e em seu reservatório, cujos 

resultados estão detalhadamente descritos no Apêndice B do Relatório do 

Painel. A título de ilustração estão mostrados, na Figura 2.107, resultados 

de ensaios de caracterização geotécnica dos rejeitos e dos aterros.

Na Figura 2.108 estão indicadas as principais seções utilizadas nos estudos 

do Relatório do Painel e as posições das verticais de CPTU (piezocone) 

realizadas antes da ruptura. 

A distribuição das camadas finas e grossas de rejeito em seção definida 

no Relatório do Painel (com base em ensaios, imagens e uma dose de 

imaginação) está mostrada na Figura 2.109. 

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
B-1
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Figura 2.107 - Ensaios de caracterização dos rejeitos acumulados no reservatório da barragem 1 
(Apêndice B do Relatório do Painel)
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Figura 2.108 - Posição  
das verticais de piezocone 
realizadas antes da ruptura

Figura 2.109 - Distribuição 
das camadas de rejeito  
na Seção (Apêndice G  
do Relatório do Painel)
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4. Descrição da ruptura

Às 12 horas e 28 minutos de 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 sofreu uma 

ruptura abrupta e catastrófica. A ruptura se desenvolveu muito rapidamente, 

gerando uma corrida de lama (mudflow) que atingiu o pé da barragem IV, a 

usina de processamento, o pátio de estocagem e o restaurante (ver posições 

na Figura 2.104). A massa continuou se movendo, destruiu casas, hotéis, 

estradas e pontes e chegou ao rio Paraopeba nas proximidades da cidade 

de Brumadinho. No momento da ruptura, a barragem tinha cerca de 80 m 

de altura e 700 m de comprimento de crista.

Um aspecto único da ruptura é que ela foi filmada por duas câmeras que 

capturaram os momentos em que o movimento ocorreu (ver posição e 

faixa de visada das câmeras na Figura 2.106). A câmera 1 (CAM 1) estava 

localizada a montante e visava o talude de jusante da barragem 1. A outra 

câmera (CAM 2) estava localizada a montante e visava parte do reservatório 

e a crista da barragem. Os filmes foram detalhadamente analisados no 

Apêndice D do Relatório do Painel. Apenas os principais aspectos dessas 

análises estão mencionados no que se segue. Imagens tomadas desde 

jusante antes, durante e depois da ruptura estão na Figura 2.110.

O início das deformações e o progresso até a ruptura foram observados em 

análise de imagem por imagem do filme da câmera 1. O movimento começou 

por recalque na parte central da crista, que se estendeu por cerca de 80% da 

barragem. Exatos 0,2 segundos depois, houve um embarrigamento acima 

do pé da barragem a cerca de um terço da largura a contar da ombreira 

esquerda. O recalque da crista e o embarrigamento continuaram a se 

desenvolver rapidamente, sem nenhuma deformação observável no pé da 

barragem. Dos primeiros sinais até a generalização da ruptura transcorreram 

apenas 2,4 segundos, como indicado na Figura 2.111.
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Figura 2.110 - Imagens da câmera 
1 desde jusante tomadas antes (A), 
durante (B) e depois (C) da ruptura 
(Relatório do Painel)
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Figura 2.111 - Imagem por imagem do filme da câmera 1: (A) ao primeiro sinal de movimento (0,0 seg; (B) início do 
embarrigamento da face (0,2 seg); (C) generalização da ruptura (2,4 seg) (Relatório do Painel, 2019)
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5. Estudos de suscetibilidade à liquefação

Em sua tese de mestrado, Pirete (2010) apresentou estudo de suscetibilidade 

à liquefação com base em ensaios de campo de 2005 (ver posição na Figura 
2.108). Utilizando o método de Olson e Stark (2003), a tese distinguiu, na 

Seção S2 (ver posição na Figura 2.106), nove camadas, como mostra a 

Figura 2.112 (A). Nesta figura está indicada a zona com maior incidência 

de solo suscetível à liquefação (camadas 6, 7 e 8), a qual se situa abaixo do 

plateau da elevação 898,50 m (Etapa 8) e dos primeiros alteamentos acima 

dela (Etapas 9 e 10), ver Figura 2.105.

Um segundo estudo da suscetibilidade à liquefação, baseado no método 

de Robertson (2010) e utilizando os resultados dos piezocones de 2005 e 

2016, está resumido na Figura 2.112 (B), para a mesma seção S2. Como se 

pode ver, a zona de mais ampla incidência de solo suscetível à liquefação é 

semelhante à do estudo de Pirete (2010).

O Relatório do Painel, por considerar que a filmagem da ruptura e o fluxo que 

se seguiu a ela são evidências cabais de liquefação da massa rompida, optou 

por não apresentar estudo convencional de suscetibilidade à liquefação.

6. Monitoramento

Instrumentação 

Havia cerca de 100 instrumentos de monitoramento de piezometria 

(piezômetros e medidores de nível de água) cuja posição está indicada 

na Figura 2.113. Também indicadas nessa figura estão as posições em 

que eram realizadas as medições de vazão. Na Figura 2.114 estão as 

posições dos instrumentos destinados à medição de deslocamentos 

(marcos topográficos, MT, e inclinômetros, INC). Com leituras aproveitáveis 

(conforme o Relatório do Painel), haviam sete marcos ao longo da crista da 

Etapa 14, na parte alta (MT 01 a MT 07), e dois inclinômetros (INC 1 e INC 

2) posicionados logo acima da plataforma da elevação 898,50 m (Etapa 8).
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Figura 2.112 -  
Zonas suscetíveis à 
liquefação na Seção S2: 
(A) Pirete (2010),  
(B) Segundo estudo 
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Figura 2.113 - Planta  
da instrumentação  
(exceto inclinômetros)  
(21 de julho de 2018 - Posições dos 
instrumentos, Relatório do Painel)

Figura 2.114 - Posição dos marcos 
superficiais e inclinômetros (21 de 
julho de 2018, Relatório do Painel) 
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Piezometria 

O Relatório do Painel fez estudos estatísticos das leituras dos piezômetros e 

medidores de nível de água no período de janeiro de 2016 até o momento 

da ruptura, cujos resultados finais estão apresentados na Figura 2.115 e na 

Figura 2.116, cabendo destacar que: 

(a) na parte alta (acima da elevação 900,00 m) ocorreu uma queda 

praticamente contínua da ordem de 1,4 m nesse período (ver Figura 2.115);

(b) na parte baixa (abaixo da elevação 900,00 m) também ocorreu queda 

persistente, porém menor, da ordem de 0,40 m (ver Figura 2.116).

Exemplos de MNAs e PZs, com e sem queda e respectiva localização, estão 

apresentados na Figura 2.117 e na Figura 2.118.i

Figura 2.115 - Declínio gradual da piezometria na parte alta (acima de 900 m)  
da barragem 1 (Apêndice G do Relatório do Painel)

Figura 2.116 - Declínio gradual da piezometria na parte baixa (abaixo de 900 m) 
da barragem 1 (Apêndice C do Relatório do Painel)
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Figura 2.117 - Medidores de nível de água sem e com queda do nível freático (Apêndice C do Relatório do Painel)
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Figura 2.118 - Piezômetros sem e com queda do nível freático (Apêndice C do Relatório do Painel)
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• Deslocamentos observados com marcos superficiais 

Na Figura 2.119 estão os dados interpretados dos deslocamentos verticais 

do marco superficial MT 04 (antes denominado MP 4, substituído por outro, 

na mesma posição, no final de 2016). Os recalques aumentaram cerca de 

30 cm, entre agosto de 2011 (quando da primeira leitura) e o final de 2014. 

Em seguida, se observa uma subida da ordem de 5 cm até julho de 2016 

(quando cessou o lançamento de rejeitos no reservatório). Daí em diante, 

os recalques se estabilizaram (variando 1 cm, para mais e para menos, até 

12 de dezembro de 2018 (última leitura)).

As leituras dos dois inclinômetros foram descontínuas e sujeitas a 

imprecisões, de forma que pouco contribuíram para informações sobre os 

deslocamentos horizontais ocorridos, podendo-se registrar, apenas, que 

não foram observados deslocamentos significativos. 

• Radar terrestre 

Houve acompanhamento com radar terrestre, posicionado perto da câmera 1 

para rastrear o talude de jusante da barragem, mas este não ofereceu resultados 

confiáveis. No entender do Relatório do Painel (página 36, em tradução livre): 

“Sob as condições existentes no local, tais como superfícies vegetadas, clima 

úmido e sistemas de operação e processamento, o radar terrestre não foi capaz 

de detectar deformações lentas e pequenas na barragem”.

• Deslocamentos observados com satélites 

Na Figura 2.120 estão os deslocamentos na parte central da crista da 

barragem, obtidos a partir do Terra SAR-X da Airbus, reportados em 

depoimento à CPI da Câmara dos Deputados. Foi observado deslocamento 

da ordem de 2 cm entre 8 de fevereiro de 2018 e 15 de janeiro de 2019. Na 

Figura 2.121 estão deslocamentos superficiais em uma seção (CD, cuja 

posição está indicada na mesma figura), reportados no Relatório do Painel, 

obtidos a partir do mesmo satélite, ao longo do ano que precedeu a ruptura.
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Figura 2.119 - Deslocamentos verticais interpretados no MT 04 (baseado em dados do Apêndice C do Relatório do Painel)
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Figura 2.120 - Deslocamentos no ponto destacado obtidos de satélite 
(TerraSAR-X da Airbus) (De depoimento prestado à CPI da Câmara dos 
Deputados, 2019)

Figura 2.121 - 
Deslocamentos na seção 
CD obtidos de satélite 
(TerraSAR-X da Airbus) 
(Baseado em figuras do 
Apêndice D do Relatório 
do Painel)
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7. Possíveis causas da ruptura: gatilhos

O Relatório do Painel (páginas 71 e 72) identificou diversos possíveis agentes 
que poderiam ter causado a ruptura (os chamados “gatilhos”). Como 
explicado a seguir, alguns foram imediatamente descartados com base 
nas evidências disponíveis. Outros vieram a ser descartados após estudos. 
Finalmente, dois dos gatilhos aventados foram considerados relevantes.
Como a barragem rompeu abruptamente sem apresentar sinais antes 
da ruptura, o Relatório do Painel considerou que o gatilho pode ter sido 
relativamente pequeno. 
O modelo computacional utilizado nas análises (brevemente descritas adiante) 
foi montado, nos termos utilizados pelo Relatório do Painel (página 73), “de 

forma a representar as condições na barragem antes da ruptura, levando em 

conta todas as informações disponíveis sobre acamamento, variabilidade 

dos solos, pressões na água e parâmetros dos materiais, assim como eventos 

ocorridos na barragem 1 que não causaram instabilidade”. Assim, o Relatório do 
Painel acredita que foi possível avaliar e identificar os gatilhos mais prováveis. 

• Gatilhos liminarmente descartados

Alguns dos gatilhos aventados foram liminarmente descartados pelo 
Relatório do Painel, a saber:

• Carregamento rápido  
(construção de barragem ou lançamento de rejeitos)

Não houve alteamento depois de 2013 e o lançamento de resíduos cessou 
em julho de 2016.

• Solicitação cíclica (sismos e detonações)

Sismógrafos não registraram solicitações cíclicas relevantes por ocasião da 
ruptura. 

• Fadiga por carregamento repetido (detonações nas vizinhanças)

Sismógrafos indicaram que as deformações induzidas pelas vibrações 
causadas pelas detonações em minas próximas não seriam suficientes para 
causar a ruptura nos rejeitos (Relatório do Painel, página 72).

• Subida do nível de água dentro da barragem

Os níveis de água estavam descendo, como mostrado acima (Figuras 2.116 
a 2.118).

• Deformação na fundação

Deformações superficiais medidas com satélite (ver Figura 2.121) indicaram 
deslocamentos pequenos e lentos, na crista e na face da barragem no ano que 
antecedeu a ruptura, que não se coadunam com a ocorrência de movimentos 
concentrados em camadas específicas, nem na fundação da barragem.

• Presença de camadas fracas na fundação

Ensaios e sondagens realizados pelo Relatório do Painel depois da ruptura 
mostraram que não existiam camadas fracas ou sujeitas a perda de 
resistência na fundação.

• Erosão interna (piping)

Nenhuma evidência de erosão interna ou piping foi observada quando da 

ruptura.
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• Gatilhos descartados com base em estudos

Outros possíveis gatilhos foram considerados pelo Relatório do Painel como 

merecedores de exame mais apurado, os quais, após estudos (ver resumo 

na página 74 do Relatório do Painel), também foram descartados, como 

está explicado a seguir.

• Ação humana (perfuração de DHPs)

O Relatório do Painel realizou estudo sobre o DHP 15 (dreno horizontal 

profundo) que sofreu anomalias em 11 de junho de 2018, quando estava 

em instalação atravessando o dique de partida no pé da parte central da 

barragem. Foi simulada uma pressão de 600 a 1000 kPa no fundo de DHP. 

Esse estudo concluiu que não houve propagação da liquefação.

• Ação humana: sondagens

O Relatório do Painel realizou estudo sobre a sondagem B1-SM-13, que estava 

em execução no dia da ruptura na parte central da crista do oitavo alteamento 

da barragem (ver Figura 2.105). Segundo o que o Relatório do Painel conseguiu 

apurar, essa sondagem, realizada por equipamento rotativo com recirculação 

de água e com revestimento abaixo do nível de água, foi iniciada em 21 de 

janeiro de 2019 e, no dia anterior à ruptura, tinha se aprofundado até 65,5 m. 

No dia da ruptura, o Relatório do Painel especula que o furo tivesse avançado 

até uma profundidade da ordem de 80 m (e, portanto, teria atingido o terreno 

natural). No estudo do Relatório do Painel foi considerado como liquefeito 

um cilindro com 1 m de raio em volta da sondagem. Aqui, também, o estudo 

indicou que não haveria propagação da liquefação.

• Perda de resistência localizada por infiltração das surgências

Após a ruptura foram observadas surgências em cinco locais, indicados na 

Figura 2.122 (A), com vazão total da ordem de 10 a 12 m3/hora, medida, 

precariamente, nos nove pontos indicados na Figura 2.122 (A). Conforme 

o Relatório do Painel (página 75), na montagem do modelo de análise foi 

considerado um cenário de fluxo de entrada de água do terreno com efeito 

local (um raio de 50 m em volta das surgência). Nessa faixa foi simulada 

uma perda de resistência não drenada nos rejeitos. Esse cenário causou 

deformações significativas que não se coadunavam com o que foi observado 

nos vídeos e não resultou em ruptura da barragem. Assim, o fluxo de entrada 

de água das surgências não foi considerado como um gatilho aceitável. 

Com base nesses três estudos, o Relatório do Painel descartou a ação 

humana e a infiltração de surgências como possíveis gatilhos de liquefação.

• Gatilhos considerados relevantes

Ao cabo dos estudos, os seguintes dois gatilhos foram considerados como 

relevantes:

• Perda de sucção no solo acima do freático (infiltração de água 
de chuva)

Simulada em análises de estabilidade através de reduções de resistência de 

5, 10 e 15 kPa acima do freático.

• Fluência interna ou creep (deformação sob carga constante)
Deformações por creep de ensaios de laboratório foram introduzidas nos 

modelos.
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Figura 2.122 - Surgências observadas depois da ruptura: (A) Localização (Relatório do Painel, Apêndice G, página 35);  
(B) Pontos de medição de vazão (Relatório do Painel, Apêndice E, página 90)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO
B-1

MG

8.  Análises de estabilidade, de percolação e de 
deformações

O Relatório do Painel realizou uma grande quantidade de análises de 

estabilidade, de percolação e de deformação cujos resultados estão 

explicados e apresentados em seus Apêndices F, G e H. Neste capítulo serão 

abordadas as análises consideradas mais relevantes para o entendimento e 

avaliação das conclusões do documento .

• Análises de estabilidade 

As análises de estabilidade do Relatório do Painel obtiveram coeficientes 

ou fatores de segurança (FS) para três seções representativas, utilizando 

procedimento numérico, no âmbito do programa FLAC, com redução 

gradativa dos parâmetros de resistência (SRF, Strength Reduction Factor). 

Foi utilizada a superfície freática obtida nas análises de percolação e foi 

suposta uma ruptura não drenada com valor de Su/σ’V igual a 0,37 para 

toda a massa de rejeito.

Os resultados das principais análises para a Seção 2-2’ estão mostrados na 

Figura 2.123. A localização das seções estudadas pelo Relatório do Painel 

está indicada na Figura 2.124. Foram consideradas três superfícies de ruptura 

típicas: uma se estendendo da crista até o pé, outra partindo do plateau e 

saindo no pé e, uma terceira, com início na crista e saindo no plateau. Foram 

obtidos valores de FS de 1,6 para as superfícies que envolveram maior altura 

(que são mais compatíveis com o que se vê no filme). Para a superfície de 

ruptura restrita à parte baixa (que não corresponde ao ocorrido) foi obtido 

um coeficiente de segurança igual a 1,2.

Apesar dos coeficientes de segurança acima de 1 para superfícies 

compatíveis com o que se observou, a ruptura ocorreu. 

O Relatório do Painel atribuiu esse fato à ruptura progressiva associada 

à fragilidade dos rejeitos, nos seguintes termos (Apêndice H, página 13): 

“se as áreas mais solicitadas do talude da barragem começassem a perder 

resistência, elas causariam a desestabilização da barragem toda por ruptura 

progressiva”. E, em seguida, “uma pequena redução na resistência ao 

cisalhamento seria suficiente para iniciar o processo de ruptura progressiva 

e causar a ruptura”. E, finalmente: “embora o FS usando resistência de pico 

seja 1,5, o coeficiente de segurança era, na realidade, igual a 1, devido à alta 

fragilidade (brittleness, em Inglês) e à pequena resistência após a liquefação”.

O Relatório do Painel apresentou análises de tensões com a distribuição do 

parâmetro MIR “relação de instabilidade mobilizada” (Mobilized Instability 

Ratio), dado por η /Mtc, onde η é a tensão de desvio (q) dividida pela tensão 

efetiva média (p’), e Mtc, é o valor de η no estado crítico. Quanto maior o 

valor de MIR, mais suscetível fica o rejeito fofo a desenvolver comportamento 

não drenado frágil. Como se vê na Figura 2.125, a região envolvida no 

movimento de massa apresenta valores elevados de MIR.
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Figura 2.123 - Análises de 
estabilidade: (A) Crista ao pé; 

(B) Crista ao plateau;  

(C) Plateau ao pé (Apêndice H  
do Relatório do Painel)
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Figura 2.124 - Localização 
das seções utilizadas nas 
análises (Apêndice F do 
Relatório do Painel)

Figura 2.125 - Seção 2 - 2’ - 
Valores de MIR, relação de 
instabilidade mobilizada Seção 
2-2’ com superfície freática 
obtida nas análises de percolação 
e Su/σ’v = 0,37. (Relatório do 
Painel, Apêndice H, página 29)
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• Análises de percolação

As análises de fluxo de água do Relatório do Painel levaram em consideração 

as condições de contorno indicadas esquematicamente na Figura 2.126 e 

adotaram valores de permeabilidade baseados nos resultados de ensaios 

de campo e laboratório. O modelo foi ajustado levando em conta a 

anisotropia. Superfícies freáticas e redes de fluxo foram determinadas, para 

diversos momentos, nas seções indicadas na Figura 2.124. Nas análises 

de estabilidade foram utilizadas as condições piezométricas obtidas nas 

análises de percolação, as quais se mostraram, após ajustes no modelo, 

semelhantes às observadas com a instrumentação (PZs e INAs) e com os 

ensaios CPTu, como evidenciado na Figura 2.127. 

Figura 2.126 - Condições de contorno das análises de percolação (Seção esquemática) (Relatório do Painel, 
Apêndice G, página 32)

Figura 2.127 - Comparação entre elevações 
piezométricas calculadas e observadas na Seção 
2 - 2’ (Relatório do Painel, Apêndice G, página 52)
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• Análises de deformações

As análises de deformações e deslocamentos do Relatório do Painel 

abrangeram diversos aspectos. Um deles foi a simulação da construção da 

barragem etapa por etapa até a época da ruptura. Na Figura 2.128 estão os 

deslocamentos horizontais calculados para a Seção 2-2’. É interessante notar 

que a zona com maiores deslocamentos horizontais coincide (razoavelmente) 

com a região mais suscetível à liquefação (ver Figura 2.112). 

Figura 2.128 - Deslocamentos horizontais totais desenvolvidos durante a construção - Seção 2 - 2’ (Página 31 do Apêndice H do Relatório do Painel)
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9. Diagnóstico do Relatório do Painel e comentários

O Relatório do Painel (página 77) concluiu que a barragem tinha condições 

precárias de segurança desde o início e que a ruptura foi causada por uma 

combinação de deformações de carregamento e deformações lentas (creep, 

que estaria em andamento) com uma pequena redução de resistência na zona 

não saturada (causada pela infiltração da água da chuva acumulada desde o 

fim da deposição de rejeitos, incluindo as chuvas intensas no final de 2018).

O Relatório do Painel aponta circunstâncias do projeto e da construção da 

barragem que contribuíram para que sua estabilidade fosse precária, tais como: 

a falta de drenagem no dique de partida, o talude mais íngreme do que o usual, 

o alto peso dos rejeitos, as ocasionais ocupações por água de toda a superfície 

do reservatório (que permitiram acúmulo de material mais fino próximo à crista). 

Em termos simples, a ruptura pode ser atribuída à ocorrência de uma liquefação 

estática causada por deslocamentos horizontais excessivos (ver Figura 2.128) no 

trecho em que o rejeito era mais suscetível à liquefação (ver Figura 2.112).

Comentários

Creep
O Relatório do Painel parece ter interpretado como fluência lenta (creep) 

os deslocamentos superficiais observados (ver Figuras 2.120 e 2.121) 

no período que antecedeu a ruptura. No entanto, é de se considerar que 

estava em curso uma diminuição da piezometria (os níveis piezométricos 

desceram cerca de 0,4 m no ano que precedeu a ruptura), tanto na parte 

alta, como na parte baixa, como se pode ver na Figura 2.115 e na Figura 

2.116. Assim, é razoável supor que essas deformações foram causadas por 

aumento da pressão efetiva sob carga constante.

Cimentação
O Relatório do Painel encontrou evidências de que o rejeito possuía 

cimentação. Um exemplo, com base em imagens de Microscópio Eletrônico 

de Varredura (MEV), está mostrado na Figura 2.129. Ensaios de laboratório 

em corpos de prova de solo intacto e amolgado, realizados ao longo dos 

anos de construção da barragem, não oferecem indícios de cimentação, 

como indicam os resultados mostrados na Figura 2.130. Esses dados são 

de ensaios triaxiais com adensamento isotrópico seguido de cisalhamento 

não drenado, obtidos na Tabela 5.2 do Apêndice E do Relatório do Painel. 

O ângulo de atrito efetivo obtido foi maior para as amostras intactas (33o) 

do que para as amostras moldadas (28,5o). Já a coesão efetiva (que, 

em princípio, deveria refletir a cimentação arguida pelo Relatório do 

Painel) foi praticamente igual nos dois casos: os corpos de prova intactos 

apresentaram coesão de 8,2 kPa, ao passo que os ensaios em amostras 

moldadas mostraram coesão de 11,4 kPa.

Su/σ’V = 0,37

O Relatório do Painel adotou um valor de Su/σ’V igual a 0,37 em toda a massa 

de rejeitos, como discutido acima. Considerando a ruptura progressiva, 

advogada pelo Relatório do Painel, a resistência média representativa no 

momento da ruptura foi menor do que essa. Segundo o Relatório do Painel 

(página 70), estudos anteriores apontavam FS próximo de 1 para Su/σ’V = 

0,26. Um FS igual a 1 é obtido para Su/σ’V entre = 0,22 e 0,24. 
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Figura 2.129 - Evidência de cimentação apresentada pelo Relatório do Painel, página 52 Figura 2.130 - Ensaios TXCIU cujos resultados foram tabelados no Relatório 
do Painel (Interpretação própria dos dados contidos na tabela 5.2 do 
Apêndice E páginas 157 e 158)
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CPI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019 - Relatório sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, com 595 páginas.

MORGENSTERN, N. R., VICK, S. G., VIOTTI, C. S. & WATTS, B. D., 2016 – Report on the Immediate Causes of the Failure of the Fundão Dam, contendo: “Main Report” 

com 88 páginas, com Apêndices A até K e Relatório de Sismologia, totalizando milhares de páginas, disponível em:<Http: //www.fundaoinvestigation.com.

OLSON, S. M. & STARK, T. D., 2003 - “Yield strength ratio and Liquefaction Analysis of Slopes and Embankments”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering, American Society of Civil Engineers, Volume 129, Número 8, páginas 727 a 737, 2003.

PIRETE, W., 2010 - Estudo do potencial de liquefação estática de uma barragem de rejeito alteada para montante aplicando a metodologia de Olson (2001), Tese 

de mestrado, Universidade Federal de Ouro Preto, 141 páginas.

ROBERTSON, P. K., 2010 - “Evaluation of Flow Liquefaction and Liquefied Strength using the Cone Penetration Test”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineering, American Society of Civil Engineers, Volume 136, Número 6, páginas 842 a 853.

ROBERTSON, P. K., MELO, L., WILLIAMS, D. J. & WILSON. G. W., 2019 – “Report of the Expert Panel on the Technical Causes of Failure of Feijão Dam I” com 81 

páginas e Apêndices A até J, totalizando milhares de páginas, disponível no site da Vale.
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Nota - As atividades minerárias em todo o território nacional deixaram 

como herança um número não conhecido, mas significativo, de barragens 

de rejeitos e de sedimentos, pilhas de rejeitos e estéreis “abandonadas”. 

O abandono se deveu às mais diversas causas, desde o esgotamento 

da fonte de minérios à falência das empresas mineradoras, além do 

desincentivo para empresas estrangeiras de mineração pela promulgação 

da constituição federal em vigor desde 1988. O caso da Mina do Engenho 

se insere neste conjunto, com a particularidade de ter despertado a 

atenção das autoridades estaduais e municipais, bem como da população, 

temerosas da possível ocorrência de um acidente.

1. Descrição da barragem

A Mina do Engenho é localizada a cerca de 3 km ao norte do núcleo urbano de 

Rio Acima, Estado de Minas Gerais, sendo de propriedade da Mundo Mineração 

Ltda., que abandonou o empreendimento em 2012. Trata-se, na verdade, de 

duas barragens denominadas “1” e “2”, localizadas a 2 km do rio das Velhas 

e a 25 km do centro de Belo Horizonte. Sendo assim, as duas barragens 

podem ameaçar um manancial que abastece a região metropolitana de Belo 

Horizonte em caso de rompimento. Uma das barragens armazena 600.000 

m³ de rejeitos sólidos e a outra 80.000 m³ de rejeito (Figura 2.415). Segundo 

informações fornecidas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), a altura 

da barragem 1 é de 40 m e da 2 é de 32 m.

MINA DO ENGENHO MG

Pequeno vale local
Data não conhecida
2012
Jornalística
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Figura 2.415 – Mina do Engenho (Google Earth, de 01/02/2019)

MINA DO ENGENHO MG
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2. Descrição do acidente

Não ocorreu qualquer acidente, mas o estado de abandono das duas 

barragens tem sido fonte de preocupação das autoridades e da população. 

Por isso, há alguns anos, a questão da Mina do Engenho foi parar na Justiça.

Um dos maiores riscos associados às barragens da Mina do Engenho se 

refere à contaminação do córrego do Vilela. O córrego é um afluente do rio 

das Velhas, localizado a poucos quilômetros do ponto de captação de água 

da Bela Fama, a Companhia de Saneamento (COPASA) que abastece 70% de 

Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. O perigo maior em caso de 

rompimento é a contaminação química que, no caso de mineração de ouro, 

possui resíduos perigosos, tais quais cianeto de sódio, ácido cianídrico, 

arsênio e mercúrio, produtos altamente tóxicos.

No “Inventário de Barragens 2017” da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM) de Minas Gerais, a maior barragem da Mina do Engenho (de número 2) 

tinha “estabilidade garantida pelo auditor”. Em relação à primeira barragem, 

que serve como “sistema de captação de rejeito”, o auditor não concluiu 

sobre a situação de estabilidade “por falta de dados ou documentos técnicos”.

Já segundo o Relatório de janeiro de 2019 da Agência Nacional de Mineração 

(ANM), as duas barragens eram consideradas de alto risco de rompimento e 

elevado potencial de dano.

3. Consequências do acidente

Não ocorreu qualquer acidente com as duas barragens abandonadas. De 

acordo com o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SISEMA), a empresa encerrou suas atividades em 2012 de “forma 

inadequada”, deixando para trás todo o patrimônio e o passivo ambiental, 

ignorando medidas indicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM) após sua condenação na Justiça.

4. Medidas de recuperação

O Governo do Estado assumiu o encargo de descomissionamento das duas 

barragens e os trabalhos foram iniciados em maio de 2019. Na primeira 

parte dos trabalhos previstos, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA) iria esvaziar em dois meses a barragem de rejeitos líquidos, sendo 

este material tratado e descontaminado, e o efluente lançado no rio das Velhas.

Quanto à barragem maior, contendo os rejeitos sólidos, estes não seriam 

retirados do local, sendo recobertos por manta de geotextil e, em seguida, 

por material inerte, finalizando com plantação. Nesta barragem, a pressão 

da água estava sendo monitorada por quatro piezômetros. Outros oito 

aparelhos estavam em vias de ser instalados, além de quatro inclinômetros, 

para monitorar a movimentação da barragem e adjacências.

5. Causas do acidente 

Não ocorreu qualquer acidente com as duas barragens, mas o estado de 

abandono tem sido fonte de preocupação e induziu o Governo do Estado a 

assumir o encargo de descomissionamento.

MINA DO ENGENHO MG

http://www.feam.br/images/stories/2018/BARRAGENS/Invent%C3%A1rio_de_Barragens_2017.pdf
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/arquivos-barragens
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6. Material consultado

EXAME ABRIL - Esquecida, barragem com maior risco de vazamento espera solução há 7 anos – fevereiro/2019 - internet - 

https://exame.abril.com.br/brasil/esquecida-barragem-com-maior-risco-de-vazamento-espera-solucao-ha-7-anos/

FEAM–MG – Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais – Cadastro de minas paralisadas e abandonadas. 2016 - Internet - http://www.feam.br/

images/stories/2016/AREAS_DEGRADADAS/Lista_das_minas_-_Letras_H_a_M.pdf

MINA DO ENGENHO MG

https://exame.abril.com.br/brasil/esquecida-barragem-com-maior-risco-de-vazamento-espera-solucao-ha-7-anos/
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1. Descrição da barragem

Trata-se de uma barragem de terra para contenção de rejeitos de mineração 

de bauxita, implantada no córrego Bom Jardim, em área da Fazenda São 

Francisco, de onde recebeu a denominação de barragem São Francisco, 

distando cerca de 8 km da sede do município de Miraí, Estado de Minas Gerais.

A barragem foi construída em três sucessivas etapas de alteamento, tendo 

atingido uma altura de 34 m e extensão de crista de 90 m. A barragem é 

em aterro compactado, com solo argilo-arenoso e possui um sistema de 

drenagem interna, formado por filtro chaminé vertical de areia seguido por 

tapete sub-horizontal. A Figura 2.416 exibe a seção típica da barragem.

MIRAI
MINERAÇÃO POMBAS

MG

Córrego Bom Jardim
Início de operação em 1995
3 de março de 2006 e 10 de janeiro de 2007
Técnica

Figura 2.416 – Seção transversal típica da barragem São Francisco (Ávila, in Rocha, 2015)
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Figura 2.417 – Vista do extravasor em torre inclinada no paramento de montante 
da barragem (Rocha, 2015)

Uma particularidade da seção da barragem consiste na presença de um 

extravasor em torre inclinada, conectada a uma galeria horizontal (Figura 
2.416). A torre dispunha de duas células para escoamento da água. O topo 

do extravasor aumenta gradualmente acompanhando o alteamento da 

barragem através do acréscimo de placas de concreto, que alteiam sua 

entrada. Esse tipo de extravasor é chamado, em algumas empresas de 

mineração, de extravasor em flauta. A Figura 2.417 retrata a face montante 

da barragem onde se observa a presença do vertedouro.

2. Descrição dos acidentes

A barragem foi alvo de dois acidentes, em 2006 e 2010. Em 1 de março de 2006, 

após ter sido executado um alteamento da barragem, ocorreu um incidente 

devido à abertura de uma brecha entre as placas de concreto situadas na 

base da torre inclinada e o maciço compactado, com vazamento de material.

O vazamento de material somente foi estancado no dia 3 de março, quando 

135.000 m3 de água e lama atingiram cursos de água da Zona da Mata e 

norte fluminense, causando sérios danos aos ecossistemas ribeirinhos com 

mortandade de peixes, alagamento de áreas de cultivo e pastagem, além de 

comprometer a qualidade da água devido à turbidez.

O incidente resultou na adoção de medidas corretivas através de um Termo 

de Ajustamento de Conduta assinado pela Rio Pomba Cataguases. 

Um segundo acidente ocorreu menos de um ano depois. Em 10 de janeiro 

de 2007, a barragem rompeu, provocando um forte vazamento de lama 

avaliado em 2.000.000 de m³. Segundo testemunhas, após algumas horas 

de forte chuva, o nível do reservatório se elevou rapidamente até atingir a 

soleira do vertedouro de superfície recém-construído. Ao mesmo tempo em 

que a água ultrapassava a soleira vertente, começou a verter no contato do 

maciço com a ombreira direita, no local do antigo vertedouro de emergência 

e da estrada de acesso, dando início a um rápido processo erosivo (Pimenta 

de Ávila, in Rocha, 2016) (Figura 2.418).

MIRAI
MINERAÇÃO POMBAS

MGMIRAI
MINERAÇÃO POMBAS

MG
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Não ocorreram perdas de vida humanas porque a vigilância da barragem 

agiu rapidamente avisando a Polícia Militar, que alertou a população de Miraí 

durante a madrugada. O relevante volume de lama contaminou as águas do 

rio Muriaé e inundou as partes baixas das cidades que o margeiam (Miraí 

e Muriaé, além de cidades fluminenses), prejudicando o abastecimento de 

água e causando mortandade de peixes.

As dimensões da brecha com formato trapezoidal (Figura 2.419) são: largura 

na base de 4 m; largura no topo de 70 m; altura máxima de 34 m. O tempo de 

formação da brecha foi de 4 horas e 30 minutos, conforme depoimentos de 

testemunhas e de filmagens (in Rocha, 2015).

Figura 2.418 – Rompimento da barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguazes 
Ltda. (Menescal, 2007)

Figura 2.419 – Dimensões da brecha formada com o rompimento da barragem 
em 2007 (Rocha, 2016)

MIRAI
MINERAÇÃO POMBAS
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3. Consequências do acidente

As consequências do primeiro acidente (2006), descritas acima, foram 

severas, mas de muito menor magnitude do que as decorrentes do 

rompimento da barragem no ano seguinte.

No segundo acidente com a barragem da Rio Pomba Cataguazes (2007), 

mais de 6.000 moradores das cidades de Miraí e Patrocínio do Muriaé ficaram 

desalojados. Em Muriaé, a lama atingiu 1.200 casas. Em função de sua 

proximidade com Miraí, o município fluminense de Laje do Muriaé também foi 

um dos mais atingidos nos dois acidentes. Devido à situação de calamidade 

pública que se estabeleceu com a chegada da mancha de sedimentos na 

área urbana do município, a Prefeitura de Laje do Muriaé decretou “estado 

de emergência”. O rejeito, composto principalmente por água e argila, não 

foi considerado tóxico, mas afetou o abastecimento de água de inúmeras 

cidades a jusante por mais de duas semanas. Além da falta de água potável, 

o acidente teve outras consequências, dentre elas a deposição de argila no 

leito dos rios, que contribuiu para intensificar o processo de assoreamento 

dos cursos d’água, favorecendo a ocorrência de inundações. Em Miraí, postos 

de gasolina, lojas, supermercados, casas e igrejas ficaram fechados por causa 

da sujeira. Uma policlínica foi invadida pelo barro, tendo sido perdida parte 

dos medicamentos que eram distribuídos gratuitamente à população. Devido 

aos riscos de doenças, a Prefeitura da cidade resolveu vacinar em massa a 

população contra hepatite A e tétano.

4. Medidas de recuperação

Em junho de 2007, o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

consentiu em suspender o embargo à Rio Pomba Cataguases e deu o 

seu aval para a construção de uma nova barragem para extrair e lavar 

bauxita, no mesmo curso d’água da represa que havia rompido naquele 

ano. A população ficou profundamente descontente com a decisão, 

principalmente por ainda não haver recebido qualquer indenização pelo 

acidente. Até março de 2011, a maior multa já estipulada pelo Governo 

de Minas Gerais na área ambiental ainda não havia sido paga. A empresa 

entrou com recurso e o processo se encontrava em análise, desde então, na 

Câmara Normativa Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental.

5. Causas do acidente 

Em vistoria no local, técnicos do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) constataram que cerca de 70% do material antes retido 

acabou vazando. Em relatório da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM), divulgado em março de 2007, a mineradora foi responsabilizada 

pelo acidente, já que a causa do segundo acidente foi uma falha na estrutura 

da barragem. O documento aponta a ocorrência de um desnível na parte 

superior da barragem, onde existia uma escada de acesso ao local (Figura 
2.420). Também foi notado que o vertedouro de emergência, à direita da 

barragem, não contava com revestimento adequado à passagem de fluxo 

d’água, uma vez que sua lateral direita era em solo, facilmente erodível.

MIRAI
MINERAÇÃO POMBAS

MG
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MIRAI
MINERAÇÃO POMBAS

MG

Figura 2.420 – Vista da barragem e do reservatório antes do evento (Rocha, 2016)
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6. Material consultado

ABMS - Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – Acidentes evidenciam importância de nova legislação. Revista. Ed. N0 14. 

Março/2008. 3 páginas.

CARVALHO, E. bis – Segurança de barragens e avaliação de riscos. Relato Geral do Tema 113 – In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. 2016. Foz do 

Iguaçu. CBGB. 79 páginas.

CETEM - Centro de Tecnologia Mineral – MCTI - Rompimento de barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases afeta qualidade da água em MG e no RJ. 

Internet: 18/07/2012. 4 páginas. Acessado em 03/01/2019.

verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=107

MEDEIROS, C.H. – Lei de segurança de barragens e avaliações de risco. In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Foz do Iguaçu, 2016. Tema 113. 41 

páginas. Apresentação em Power Point.

MENESCAL, R.A. – Risco e segurança em engenharia – problemas enfrentados pelo MI com obras de infraestrutura hídrica. Instituto de Engenharia de São Paulo. 

Março/2007. 34 páginas.

ROCHA, F.F. – Retroanálise da ruptura da barragem São Francisco – Miraí, Minas Gerais, Brasil. Belo Horizonte. UFMG. Dissertação de Mestrado. 2015. 200 páginas.

ROCHA, F.F. – Cenários de formação e evolução de rupturas em barragens de rejeitos (dam break). In: Seminário de Emergência Ambiental. Outubro/2016. 76 

páginas. Apresentação em Power Point.

VIANNA, L.F.V. - Metodologias de análise de risco aplicadas em planos de ação de emergência de barragens: auxílio ao processo de tomada de decisão. Dissertação 

de Mestrado. UGMG. Belo Horizonte. 2015. 118 páginas.
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Caso emblemático – O caso de Moxotó pode ser considerado emblemático 

por representar uma situação encontrada com alguma frequência em 

barragens quando a dissipação de energia do caudal a jusante de estruturas 

de extravasamento de cheias se realiza diretamente sobre o maciço rochoso, 

sem qualquer tipo de proteção ou revestimento. É frequente a constatação, 

com o passar do tempo, de danos ao maciço e às próprias estruturas de 

concreto. Isso decorre, geralmente, de uma avaliação superestimada a 

respeito das características geomecânicas do maciço rochoso que vai 

receber o impacto das águas, conjugada a algum aspecto hidráulico 

desfavorável, não percebido nas etapas de projeto.

1. Descrição da barragem

A barragem da hidrelétrica Apolônio Sales barra o rio São Francisco na 

localidade de Moxotó, a cerca de 3 km a montante do complexo hidrelétrico 

de Paulo Afonso, entre os Estados de Alagoas e Bahia. A usina é concessão 

da CHESF e opera a fio d’água. O sistema extravasor é constituído por um 

descarregador de fundo controlado por 20 comportas tipo segmento com 

MOXOTÓ
APOLÔNIO SALES

AL/
BA

São Francisco
Concluída em 1974
1974
Técnica

Figura 2.421 – Vista geral da casa de força e de maciços de enrocamento com 
núcleo de terra (Internet - http://comosurgiuachesf.blogspot.com/2007/05/)

capacidade de descarga de 28.000 m³/s (Figura 2.421). A dissipação a jusante 

foi preconizada numa bacia plana, em rocha natural regularizada, afogada 

pelo nível do reservatório de jusante das hidrelétricas de Paulo Afonso I, II, e III.

A barragem de Moxotó é de enrocamento, com 34 m de altura e 2.953 m de 

comprimento de crista. A barragem represa dois braços do rio São Francisco 

separados por uma ilha. No braço direito foi instalado o descarregador de 

fundo e no braço esquerdo a casa de força. 

http://comosurgiuachesf.blogspot.com/2007/05/
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A barragem de Moxotó, além de gerar energia elétrica, serviu, inicialmente, de 

reservatório de regularização diária para as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso 

I, II e III. Posteriormente, também serviu de derivação de descargas para a 

hidrelétrica de Paulo Afonso IV através de canal escavado na sua margem direita.

A saída do descarregador de fundo é dotada em sua extremidade de um defletor 

de 45°, cuja crista se situa cerca de 3 m acima do nível da rocha a jusante (Figura 
2.422). Sendo uma estrutura compacta, em que o ressalto não se estabelece 

claramente, opera essencialmente como um defletor afogado, submetido a 

condições de fluxo desfavoráveis, principalmente no que diz respeito à cavitação.

O descarregador de fundo de Moxotó está assente sobre substrato rochoso 

consistente formado por granitos e gnaisse do embasamento cristalino. 

O maciço, entretanto, foi intensamente atingido por eventos tectônicos, 

sendo percorrido por grande quantidade de falhas, diques e dobramentos 

que constituem área de fraqueza estrutural mais facilmente suscetíveis aos 

agentes intempéricos e, consequentemente, à ação erosiva dos caudais.

2. Descrição do acidente

Logo após o enchimento do reservatório (1974), constatou-se que a 

presença de uma ilha de rocha, em frente aos seis primeiros vãos do 

extravasor, impedia o bom funcionamento destes, estabelecendo correntes 

de retorno. Inspeções subaquáticas indicaram a necessidade de reparos 

nas estruturas de concreto das soleiras defletoras danificadas pela ação 

erosiva de cavitação. Em abril de 1984 foi iniciado o ensecamento da área 

para reparos e desmonte da referida ilha.

Figura 2.422 – UHE Moxotó - Seção do descarregador do fundo  
(Souza & Souza, 1992)

MOXOTÓ
APOLÔNIO SALES

AL/
BA
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3. Consequências do acidente

O ensecamento evidenciou uma série de problemas, tanto na área da própria 

estrutura de concreto, quanto a jusante, no maciço rochoso (Figura 2.423).

4. Medidas de recuperação

A necessidade de se manter o descarregador de fundo operando, mesmo 

no período de águas baixas, impôs que os trabalhos de ensecamento 

fossem operados em duas etapas. A regularização na área erodida do 

maciço rochoso foi feita em concreto, abrangendo uma largura de 25 m a 

partir da face de jusante do trampolim, com uma laje que acompanhava o 

perfil do terreno erodido. A camada superficial de concreto era da mais alta 

resistência: 210 kgf/cm2 (Figura 2.424).

Na área da estrutura de concreto, os trabalhos foram orientados por estudo 

em modelo hidráulico reduzido para encontrar a solução que mais se 

adequasse para diminuir a erosão por cavitação na soleira.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações a respeito das possíveis causas das 

erosões e dos danos sofridos pela estrutura do descarregador em seu trecho 

final de jusante. Parte da responsabilidade pode ser atribuída à permanência 

da ilha rochosa a jusante, erroneamente preservada durante a construção 

da obra. Outra causa consiste na decisão tomada de se dissipar a energia 

do caudal diretamente sobre a rocha, sem qualquer tipo de revestimento, o 

que indica que a qualidade do maciço rochoso foi superestimada.

6. Material consultado

SOUZA, R.J.B. & SOUZA, J.A. – Reparos a jusante do sistema extravasor de 

Moxotó – In: XX Seminário Nacional de Grandes Barragens. Curitiba, PR. 

1992. CBGB. Rio de Janeiro, V. 1, Tema IV, pág. 257 -266.

MOXOTÓ
APOLÔNIO SALES
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Figura 2.424 – Tratamento nas cavidades da rocha próximas ao trampolim 
(Souza & Souza, 1992)

Figura 2.423 – Vista da intensidade da erosão a jusante do descarregador (Souza 
& Souza, 1992)

MOXOTÓ
APOLÔNIO SALES
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BA
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1. Descrição da barragem

O açude Mulungu se localiza na área rural do município de Buíque, Estado de 

Pernambuco, e se destina ao armazenamento de água para abastecimento do 

núcleo urbano. O barramento é de terra, com 8 m de altura máxima. A captação 

de água é em torre, próxima à base da ombreira direita, que se conecta com 

uma galeria de concreto inserida no corpo do aterro (Figura 2.425).

MULUNGU PE

Mulungu
Data não conhecida
1981
Técnica escassa

Figura 2.425 – Reservatório da barragem de Mulungu durante seca em 2006 (Internet - http://
g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/sistema-de-irrigacao-antigo-joga-fora-agua-
de-acude-durante-seca-em-pe.html)

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/sistema-de-irrigacao-antigo-joga-fora-agua-de-acude-durante-seca-em-pe.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/sistema-de-irrigacao-antigo-joga-fora-agua-de-acude-durante-seca-em-pe.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/sistema-de-irrigacao-antigo-joga-fora-agua-de-acude-durante-seca-em-pe.html
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2. Descrição do acidente

Durante o primeiro enchimento, observou-se a formação, a partir de jusante, 

de dois “tubos” de erosão interna com intenso carreamento de sólidos nas 

quinas superiores da galeria. Em poucas horas, o aterro foi destruído.

O desastre por entubamento (piping) no aterro deveu-se ao fluxo ao longo da 

interface entre o aterro homogêneo (não dotado de sistemas adequados de 

drenagem interna) e a galeria de concreto, cuja altura (4 a 6 m) era excessiva 

em relação à largura (1,65 m) (Sandroni, 2017). Esta geometria incomum, 

mostrada esquematicamente na Figura 2.426, parece ter resultado do 

fato de o material de fundação encontrado ter se mostrado pior do que o 

desejado quando ocorreu a escavação para a galeria. 

Figura 2.426 – Açude Mulungu – Esquema de implantação da galeria  
(Sandroni, 2017)

MULUNGU PE
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3. Consequências do acidente

O acidente resultou na destruição do aterro da barragem. Não foram 

encontradas referências a possíveis reflexos do rompimento da barragem 

para jusante.

4. Medidas de recuperação

Tampouco foram encontradas informações a respeito do processo de 

reconstrução da barragem. Ainda hoje ela atende a sua finalidade.

5. Causas do acidente 

Segundo Sandroni, na busca de “atender ao projeto”, a posição de apoio 

da galeria foi aprofundada até encontrar terreno duro, sem que se tomasse 

qualquer outra medida. A protuberância resultante, que penetrava no aterro 

como uma faca, gerou tensões de tração nas imediações da galeria. 

6. Material consultado

SANDRONI, S.S. – Barragens de terra e enrocamento. PUC-RJ CIV 2518. 

Inédito. 2017. 686 páginas. (Mulungu – pág. 400-401)

MULUNGU PE
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1. Descrição da barragem

O açude Namorados é situado na região de São João do Cariri, Estado 

da Paraíba. O açude foi construído em 1932, com capacidade de 

armazenamento de 2.100.000 de m3 de água. Não foram encontradas 

informações a respeito do projeto e da construção da barragem.

2. Descrição do acidente

O colapso ocorreu na madrugada da quinta-feira, dia 3 de abril de 2008, com 

abertura de brecha na área central da barragem, que não sangrava desde 

1985. Ou seja, nos últimos 23 anos antes do acidente, não havia sido registrada 

qualquer liberação de descarga pelo descarregador de cheias (Figura 2.427). 

NAMORADOS PB

Figura 2.427 – Formação de brecha no aterro do açude Namorado, em São João 
do Cariri (Foto de Arnaldo Vitorino da Silva para Panoramio.com)

Taperoá
1932
3 de abril de 2008
Jornalística Jornalística
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3. Consequências do acidente

Todas as pessoas em situação de risco puderam ser resgatadas durante a 

madrugada do dia 3. Não houve vítimas fatais, mas cerca de 100 famílias 

foram obrigadas a abandonar suas residências.

4. Medidas de recuperação

Não há informações sobre a recuperação do açude.

5. Causas do acidente 

A principal causa foi o elevado índice pluviométrico que registrou 

precipitação de 205,6 mm durante oito horas, acarretando em uma cheia 

que ultrapassou a capacidade do vertedouro.

6. Material consultado

REDE CLICK - Chuvas provocam rompimento de açude em São João do 

Cariri – internet - https://www.clickpb.com.br/paraiba/chuvas-provocam-

rompimento-de-acude-em-sao-joao-do-cariri-31948.html

SILVEIRA, J.F.A. – Ruptura de barragens de terra-enrocamento. SSB 

Engenharia. 2017. 39 slides (Namorados – slides 37 a 39)

NAMORADOS PB

about:blank
about:blank
https://www.clickpb.com.br/paraiba/chuvas-provocam-rompimento-de-acude-em-sao-joao-do-cariri-31948.html
https://www.clickpb.com.br/paraiba/chuvas-provocam-rompimento-de-acude-em-sao-joao-do-cariri-31948.html
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1. Descrição da situação

O túnel de adução à casa de força da UHE Nilo Peçanha, no Estado do Rio 

de Janeiro, possui diâmetro de 6 m, uma inclinação de 42 graus com a 

horizontal e cobre uma queda bruta de 312 m, aproximadamente. A Figura 
2.428 documenta a seção geológica do maciço granito-gnáissico onde 

o túnel de adução foi implantado. Ela dá ênfase ao rebaixamento que o 

lençol freático original sofreu em consequência da abertura da cavidade 

subterrânea da casa de força, que contou com a implantação de drenos 

horizontais a partir da extremidade de montante da própria cavidade.

Observa-se também que, na parte alta da encosta, a abertura da cavidade da 

casa de força não teve influência sobre o comportamento do lençol freático, 

que permaneceu o mesmo de antes da construção da UHE Nilo Peçanha.

Transposição dos rios Paraíba do Sul e Piraí para o ribeirão das Lajes
1943 a 1954
1954
Técnica escassa 

NILO PEÇANHA
TÚNEL DE ADUÇÃO

RJ

Figura 2.428 – A seção mostra os principais elementos do arranjo da UHE Nilo Peçanha e coloca  
em evidência a posição do lençol freático antes e após a construção da usina subterrânea  
(Acres Ltd., 1971 modificado)
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2. Descrição do acidente

Consta em Vaugham, 1956, que na etapa final da construção do túnel 

de adução, em 1954, a execução de injeções de contato entre o conduto 

metálico e a parede do túnel causou a deformação do conduto metálico, 

prejudicando a seção de escoamento. Não se conhecem os detalhes da 

operação de injeção que provocou o acidente, tampouco o local exato, 

sabendo-se apenas que ocorreu na parte alta do túnel inclinado.

3. Consequências do acidente

O ocorrido acarretou um atraso na finalização das obras e na entrada da 

usina em operação devido à necessidade de reparos.

4. Medidas de recuperação

Uma complexa operação logística teve que ser programada e colocada em 

prática, consistindo na introdução de uma plataforma móvel no interior do 

conduto metálico de 6 m de diâmetro, a partir da qual uma equipe de técnicos 

levou a cabo as operações necessárias para devolver ao tubo cilíndrico as 

dimensões de projeto, além de realizar as injeções de contato sem provocar 

novos danos. A plataforma era apoiada sobre trilhos e acionada a partir do 

topo do conduto metálico por meio de guinchos. Não foram encontrados 

detalhes executivos, mas a recuperação foi bem sucedida.

5. Causas do acidente

Consta (HG Acres Limited) que as pressões de injeção teriam sido 

relativamente baixas (0,35 MPa), o que não explicaria, por si só, o ocorrido. 

Outros fatores circunstanciais podem ter causado a deformação, como um 

descontrole momentâneo da própria pressão de injeção, ultrapassando as 

determinações de projeto.

6. Complemento

Na década de 1970 surgiu a necessidade de se esvaziar o conduto de adução 

da usina de Nilo Peçanha. Esta operação era necessária para substituir as 

válvulas esféricas na casa de força. Diante do temor de que o esvaziamento 

do conduto provocasse deformações da blindagem metálica, encomendou-

se um estudo à HG Acres Limited. Para permitir o esvaziamento do conduto, 

a empresa recomendou a abertura de um túnel de drenagem, a partir do 

qual seriam executados furos de drenagem, de pequeno diâmetro.

O túnel de drenagem foi aberto externamente ao túnel de adução de Nilo 

Peçanha, em 1973/1974, com eixo paralelo e em posição sobreposta ao 

túnel de adução. Terminada a escavação, foram instalados 10 piezômetros 

dentro do túnel de drenagem da usina Nilo Peçanha: sete na soleira e três 

(do tipo manométrico) em furos de drenagem, partindo do final superior do 

túnel inclinado. A abertura do túnel de drenagem foi muito eficaz no ulterior 

rebaixamento do lençol freático. Ao final dos trabalhos, observou-se que 

a pressão externa, anteriormente superior à pressão crítica de flambagem 

da blindagem em quase toda a extensão da galeria, ficou inferior àquela, 

salvo numa área restrita em correspondência ao cotovelo inferior da galeria. 

Considerou-se, então, que o objetivo visado havia sido atingido. 

NILO PEÇANHA
TÚNEL DE ADUÇÃO

RJ
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7. Material consultado

EPRI – Electric Power Research Institute – Design guidelines for pressure tunnels and shafts. Project 1745-17. Final Report. Junho/1987. Anexo B. Pág. B-4. Pág. B-48.

H.G. ACRES LIMITED – Nilo Peçanha Pressure Shaft – Dewatering Operation – Drilling Results and Recommendation. Agosto/1971. 

VAUGHAN, E.W. – Steel linings for pressure shafts in solid rock. Proc. ASCE, Journal of the Power Division, Paper 949, Abril/1956, 39 páginas.
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Nota – O caso da usina hidrelétrica Nilo Peçanha não se enquadra 

exatamente no conceito de acidente em barragens, mas sim no de acidentes 

em obras anexas. Isso porque a casa de força subterrânea foi inundada 

durante um evento catastrófico de pluviosidade elevada. Trata-se de um 

evento que não poderia passar sem registro. Desperta atenção a quase total 

ausência de trabalhos técnicos sobre este caso. Realça-se a contribuição do 

geólogo Fred Jones, do United States Geological Survey, que visitou a área 

pouco tempo depois do acidente, registrando os efeitos devastadores em 

documentação de alta qualidade.

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Nilo Peçanha está situada no ribeirão das Lajes, no 

município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Foi inaugurada em 

28 de novembro de 1954 e possui seis unidades geradoras com capacidade 

total de 380 MW, sendo duas unidades de 39 MW e quatro de 75 MW, todas 

Francis de eixo vertical, constituindo a maior capacidade instalada do 

Sistema de Geração de Fontes.

O túnel de adução tem 495 m de comprimento e 6,10 m de diâmetro e é 

blindado em aço. A casa de força está localizada em caverna subterrânea, 

próxima à usina hidrelétrica Fontes Velha e à usina hidrelétrica Fontes Nova. 

As unidades geradoras da usina operam sob a queda bruta de 312 m. A 

Figura 2.429 mostra a localização da casa de força subterrânea.

A usina opera com elevado fator de capacidade. Entretanto, desde sua 

concepção, havia a previsão de outra casa de força subterrânea paralela 

à atual, fazendo com que o conjunto, com fator de capacidade menor, 

operasse mais em atendimento à demanda de ponta de carga. Nos anos 80 

foi reiniciado o estudo da duplicação da casa de força que seria denominada 

Nilo Peçanha II. Porém, o projeto foi descontinuado. 

Em janeiro de 1967, uma grande inundação no interior da casa de força, 

provocada por fortes chuvas, causou a paralisação da usina por muito 

tempo, provocando racionamento no Estado do Rio de Janeiro (na época, 

suprido em 50 Hz).

Depois do acidente, as instalações da usina foram recuperadas durante 

vários meses. Atualmente, está em operação integrada ao sistema nacional 

em 60 Hz.

Transposição dos rios Paraíba do Sul e Piraí para o ribeirão das Lajes
1950 a 1954
23 de janeiro de 1967
Técnica

NILO PEÇANHA
CASA DE FORÇA

RJ
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NILO PEÇANHA
CASA DE FORÇA

RJ

Figura 2.429 – Localização da casa de força subterrânea da UHE 
Nilo Peçanha. Na imagem, a casa de força de Fontes 
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2. Descrição do acidente

Em janeiro de 1967, sucessivos episódios de chuvas intensas atingiram a 

encosta da Serra das Araras, naquilo que é até hoje considerado um dos 

eventos naturais mais catastróficos registrados em tempos históricos em 

áreas urbanas no Brasil. As isoietas (curvas de igual intensidade) de 22 e 23 

de janeiro se encontram representadas na Figura 2.430. A isoieta de 200 

mm cobre uma área de forma elíptica, de cerca de 150 km2. Já a isoieta de 

250 mm atingiu em cheio a área imediatamente a montante do complexo 

de usinas da Light na Serra das Araras. A área afetada pela maior densidade 

de escorregamentos aparece na figura com traço mais intenso, podendo-se 

observar a coincidência com o traçado da isoieta de 200 mm.

No evento, a intensidade da chuva concentrada foi tamanha que “escalpelou” 

as encostas da frente da Serra, arrancando as camadas superficiais de solo, 

juntamente com a vegetação arbustiva e/ou arbórea que as revestia. Foi 

um verdadeiro desmonte hidráulico. A Figura 2.431 apresenta o retrato 

das encostas alguns dias após o evento. No centro da imagem localiza-se 

o complexo de usinas da Light, atingido em cheio pelos reflexos do grande 

número de deslizamentos ocorridos.

Em outra imagem, tirada mais de perto (Figura 2.432), observa-se que a 

avalanche de detritos que desceu ao longo do córrego da Fazenda (à direita 

na imagem) bloqueou o vão sob a ponte de acesso às usinas, formando 

uma barreira que represou as águas do córrego, provocando, por refluxo, a 

inundação da casa de força subterrânea de Nilo Peçanha.

NILO PEÇANHA
CASA DE FORÇA

RJ

Figura 2.430 – A maior intensidade das chuvas ocorreu nas encostas a 
montante das usinas do complexo LIGHT (Santos Jr., 1967)
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Figura 2.431 – Retrato das encostas alguns dias após o evento (Jones, 1973) Figura 2.432 – O bloqueio do córrego sob a ponte de acesso 
(assinalada) causou o represamento das águas, que inundaram a 
usina subterrânea por refluxo pelo túnel de fuga e pelo túnel de 
acesso. Os detritos bloquearam o túnel de fuga (assinalado) da 
própria usina de Nilo Peçanha (Jones, 1973)

NILO PEÇANHA
CASA DE FORÇA

RJ
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3. Consequências do acidente

Após o bloqueio da passagem das águas sob a ponte, os detritos entupiram 

o canal de fuga da usina subterrânea. As águas invadiram o espaço da 

casa de força subterrânea, seja pelo bloqueio do canal de fuga, seja pelo 

represamento das águas que invadiram o túnel de acesso à usina. Os três 

andares inferiores da cavidade subterrânea foram submersos por água e 

lama. Todos os equipamentos eletromecânicos foram afetados, paralisando 

a principal fonte de energia elétrica da região do Rio de Janeiro.

Ao ver a lama entrando na usina pelo canal de fuga e sem saber da chuva que 

caia, os operadores acharam que a barragem de Lajes, situada a montante, 

havia colapsado. Conseguiram desligar todas as seis unidades geradoras e 

escaparam por túnel pela parte superior da caverna que ligava à encosta.

A reabilitação da usina levou vários meses, tendo sido recuperados todos os 

equipamentos pela própria equipe da Light, concessionária da usina.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de limpeza e recuperação da usina de Nilo Peçanha foram 

iniciados imediatamente. A recuperação integral da capacidade de geração 

durou alguns meses. 

5. Causas do acidente 

Na noite de 22 a 23 de janeiro de 1967, uma tempestade de magnitude 

inusitada atingiu em cheio a vertente oceânica da Serra das Araras, com índices 

pluviométricos elevadíssimos, concentrados em área de reduzido tamanho. O 

evento foi acompanhado por uma tempestade elétrica, sendo que as descargas 

elétricas e os trovões tiveram papel relevante no processo, induzindo vibrações 

que simularam os efeitos de um abalo sísmico, intensificando a ocorrência 

de eventos de instabilização ao longo das encostas. Os escorregamentos, em 

contagem posterior a partir de fotos aéreas, superaram a dezena de milhares 

na área contida pela isoieta de 200 mm. O pico da tempestade teve a duração 

aproximada de três horas e 30 minutos, a partir das 23 horas do dia 22. 

Trata-se, assim, de um evento natural, cuja possibilidade de ocorrência não 

foi aventada quando da elaboração do projeto da usina subterrânea, por 

pertencer a uma situação de contorno considerada improvável ou, mesmo, 

impossível de ocorrer. 

NILO PEÇANHA
CASA DE FORÇA

RJ
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6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

JONES, F.O. – Landslides of Rio de Janeiro and the Serra das Araras Escarpment, Brazil. Geological Survey Professional Paper 697. United States Department of 

the Interior, Washington, 1973. 49 páginas.

MELLO, F.M. - A Light no Rio de Janeiro, a cidade luz sul-americana – A história das barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, 2011 – Rio de Janeiro. 

Pág. 130-141.

NILO PEÇANHA
CASA DE FORÇA

RJ
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A Empresa VM Mineração e Construção possui um empreendimento no 

município de Nossa Senhora do Livramento, no Estado do Mato Grosso, 

voltado para a mineração e lavra do ouro. O complexo inclui uma barragem 

(denominada TB01) com 15 m de altura, contendo 580.000 m3 de rejeitos de 

minério de ouro (quando da ruptura). Consta que o alteamento progressivo 

da barragem era pelo método a jusante, mais adequado no que se refere 

à adoção de riscos de rompimento. A Figura 2.433 mostra a área da 

mineradora, podendo-se observar a estrutura da barragem que rompeu. 

Não identificado
Não conhecido
10 de outubro de 2019
Técnica escassa

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT

Figura 2.433 – Área da mineradora VM com barragem de rejeitos antes da ruptura. A seta assinala 
a estrutura que rompeu (Internet - Acesso em 11/04/2020 https://epocanegocios.globo.com/
Brasil/noticia/2019/10/barragem-de-mineracao-de-ouro-desmorona-em-mato-grosso.html)

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/barragem-de-mineracao-de-ouro-desmorona-em-mato-grosso.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/10/barragem-de-mineracao-de-ouro-desmorona-em-mato-grosso.html
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2. Descrição do acidente

Não foi encontrada descrição do acidente que ocorreu na manhã do dia 1 de 

outubro de 2019. O material escoou por uma área com extensão de 1 a 2 km a 

partir do pé do talude de jusante rompido (Figura 2.434).

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT

Figura 2.434 – Rastro do rejeito (Internet - https://www.oeco.org.br/blogs/
salada-verde/barragem-de-rejeitos-de-lavra-de-ouro-se-rompe-em-mato-
grosso/ - Acesso em 11/04/2020)

3. Consequências do acidente

Os rejeitos escoaram por uma área com vegetação e derrubaram um dos 

postes da rede de alta tensão que atende a região. A agência reguladora 

interditou e autuou o empreendimento, determinando medidas e 

verificando outros riscos. Dois funcionários da mineradora ficaram feridos. 

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) de Mato Grosso, 

o rompimento da barragem não atingiu áreas de preservação permanente 

(vegetação nativa) ou cursos d’água e “a lâmina de aproximadamente 10 cm 

percorreu apenas áreas já antropizadas: áreas destinadas à pastagem ou de 

uso do próprio empreendimento”, afirma o órgão no documento.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação da barragem.

5. Causas do acidente 

Não são conhecidas as causas do acidente.

https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/barragem-de-rejeitos-de-lavra-de-ouro-se-rompe-em-mato-grosso/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/barragem-de-rejeitos-de-lavra-de-ouro-se-rompe-em-mato-grosso/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/barragem-de-rejeitos-de-lavra-de-ouro-se-rompe-em-mato-grosso/
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6. Material consultado

EXAME ABRIL - Barragem rompe no MT e evidencia problema estrutural na mineração https://exame.abril.com.br/negocios/barragem-rompe-no-mt-e-evidencia-

problema-estrutural-na-mineracao/ - Internet – Acesso em 06/12/2019. 3 páginas.

WISE URANIUM PROJECT – Tailings Dam Safety – Chronology of major tailings dam failures (from 1960). Outubro/2019. 21 páginas.

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT

https://exame.abril.com.br/negocios/barragem-rompe-no-mt-e-evidencia-problema-estrutural-na-mineracao/
https://exame.abril.com.br/negocios/barragem-rompe-no-mt-e-evidencia-problema-estrutural-na-mineracao/
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1. Descrição da barragem

A PCH Benjamim Mário Batista (antiga PCH Nova Sinceridade) foi construída 

no rio Manhuaçu pela CAPEMISA, antiga Companhia Força e Luz Cataguases 

Leopoldina, sendo posteriormente transferida para a Brascan Energética 

S/A. Em 2007, o empreendimento foi novamente transferido para a empresa 

Rio Manhuaçu Energética S/A., sendo hoje concessão da CEMIG. A usina 

está localizada à margem da rodovia MG 111, km 75, que liga Manhuaçu a 

Ipanema, Estado do Mato Grosso. 

A PCH entrou em operação em dezembro de 2001 com o funcionamento de 

um conjunto turbina/gerador com capacidade de 9 MW. Seu arranjo geral 

é composto de reservatório, barragem, tomada d’água, túnel de adução, 

câmara de carga, chaminé de equilíbrio, conduto forçado e casa de força.

2. Descrição do acidente

Na madrugada de 29 de junho de 2018 ocorreu o rompimento do conduto 

forçado quando a tubulação não suportou a pressão interna. Ele rompeu no 

alto da encosta a montante da casa de força (Figura 2.435).

Manhuaçu
Finalizada em dezembro de 2001
29 de junho de 2018
Jornalística

NOVA SINCERIDADE 
BENJAMIM MÁRIO BATISTA

MG
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Figura 2.435 – Vista do rompimento do conduto forçado (Estado de Minas Gerais, 2018)

NOVA SINCERIDADE
BENJAMIM MÁRIO BATISTA

MG
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3. Consequências do acidente

O acidente não causou ferimentos em pessoas. Houve inundação 

e destruição parcial da casa de força, onde diversos equipamentos 

eletromecânicos sofreram avarias. Veículos que se encontravam na usina 

também foram danificados.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações.

6. Material consultado

ESTADO DE MINAS GERAIS – internet – www.em.com.br/app/noticia/

gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-

rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml - Acesso em 11/06/2019.

NOVA SINCERIDADE
BENJAMIM MÁRIO BATISTA

MG

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml
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1. Descrição da barragem

A barragem de terra de Orós é localizada no rio Jaguaribe, conhecido como 

o maior rio intermitente do mundo, a 450 km ao sul de Fortaleza, Estado do 

Ceará. A barragem possui um formato semicircular, com 54 m de altura e 

670 m de comprimento de crista, talude de montante de 2,5H:1V e de jusante 

de 2H:1V, ambos abrandados em cotas inferiores. A barragem foi executada 

com espesso núcleo de argila arenosa compactada em camadas de 15 cm e 

espaldares de solo arenoso compactado em camadas de 30 cm, envelopados 

por enrocamento. A barragem forma um reservatório com 5.204 x 106 m³ 

de volume (Figura 2.436). A curvatura do eixo se deve ao fato de ter sido 

identificada a presença de um espesso depósito de sedimentos no leito do 

rio, com profundidade superior a 40 m, prejudicando a construção de uma 

barragem de eixo reto entre as ombreiras.

A idealização da barragem data do Segundo Império, com o objetivo de 

perenizar o rio e promover irrigação para a vasta área de seu vale a jusante. 

Seu primeiro projeto desapareceu no incêndio de dezembro de 1912 no 

prédio da Inspetoria de Obras Contra as Secas. 

A ideia da implantação de uma barragem de terra de eixo retilíneo fechando 

o boqueirão foi abandonada em 1913, em vista dos resultados das primeiras 

sondagens realizadas pelo engenheiro britânico Louis Philips e pelo 

engenheiro brasileiro José Gomes Parente. As sondagens indicaram uma 

grande e profunda cavidade na rocha do leito do rio, preenchida com cerca 

de 40 m de aluviões e que se aprofundava para jusante, atingindo cerca 

de 80 m, a apenas 200 m a jusante do boqueirão. Passou-se a considerar 

uma alternativa de barragem em concreto ciclópico em eixo reto na entrada 

do boqueirão. Em 1919 foi contratada a empreiteira americana Dwight 

P. Robson & Co. para implantar uma barragem em alvenaria de concreto 

ciclópico na entrada do boqueirão. O canteiro de obras foi implantado 

contendo instalações convencionais para a época, além de central geradora 

de energia elétrica, cabo aéreo para lançamento de concreto, cujas torres 

ainda se encontram no local, e ferrovia para apoio logístico. 

A excepcional cheia de 1924 destruiu as ensecadeiras e grande parte do 

canteiro de obras. Em seguida houve drástico corte de verbas pelo governo 

de Arthur Bernardes.

ORÓS
BARRAGEM

CE

Jaguaribe 
Outubro de 1958 a janeiro de 1962
26 de março de 1960
Técnica
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Figura 2.436 – Arranjo geral da barragem de Orós (CBDB, 2000)

ORÓS
BARRAGEM

CE
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Em 1940 foi concluído o túnel de 1.600 m de extensão ligando o local de Orós 

ao açude de Lima Campos, cuja capacidade de irrigação estava esgotada.

Somente em 1957, o DNOCS empreendeu a execução de um novo projeto, 

sob a orientação do consultor professor Casemiro José Munarski, com uma 

seção transversal de terra zonada (Figura 2.437). As obras foram iniciadas 

em 1958, prevendo-se sua finalização antes da estação chuvosa de 1960. 

Atrasos na aplicação de recursos modificaram o quadro previsto, com 

graves reflexos na integridade das obras.

O cronograma de construção previa a execução de um túnel de desvio de 

pequena capacidade de descarga e o tratamento da fundação no ano de 

1958. Após a época chuvosa do verão de 1958/1959 e antes do período 

chuvoso, seria executado todo o aterro da barragem de 3,21 x 106 m³ 

e concretado o vertedouro na ombreira esquerda com capacidade de 

descarga de 5.203 m³/s.

Essa concepção de cronograma de construção era comum no Nordeste: 

tratamento de fundação no primeiro ano, água passando por sobre a 

fundação tratada na época chuvosa e construção da barragem no período 

seco do segundo ano. Em outubro de 1958 as fundações da barragem 

estavam devidamente escavadas e tratadas.

O túnel de desvio era de pequena capacidade de descarga e não havia 

sido dimensionado para garantir a barragem em construção se esta não 

atingisse uma altura de segurança que seria muito próxima da cota de sua 

crista, pois as descargas do período chuvoso de 1959/1960 teriam que ser 

escoadas, preferencialmente, pelo vertedouro, que seria de superfície, a 

ser implantado na ombreira esquerda. O túnel havia sido dimensionado 

apenas para o escoamento de uma eventual descarga mais elevada no 

período de estiagem de 1959, quando o aterro da barragem deveria ser 

iniciado e completado.

2. Descrição do acidente

Na época da construção de Orós, o Governo Federal se voltou totalmente 

para a implantação de Brasília. Como havia reações contrárias à mudança 

da capital federal, o governo concentrou esforços financeiros para que fosse 

alterada no mandato de Juscelino Kubitschek.

Quase todos os órgãos federais tiveram recursos transferidos para a 

construção de Brasília. O DNOCS não foi exceção. A obra sofreu intensa 

restrição de recursos financeiros para efetuar o aterro da barragem, tendo 

perdido também, ao longo do ano de 1959, crédito na praça. A direção do 

DNOCS, desde o início do segundo semestre, começou a alertar a população 

e os políticos, em contatos diretos e pela imprensa, sobre a elevada 

possibilidade da obra em execução vir a colapsar por transbordamento do 

aterro parcialmente executado.

 A estação chuvosa foi tensa para os responsáveis pelo DNOCS. Dezembro 

de 1959 e janeiro, fevereiro e início de março de 1960 transcorreram com 

descargas afluentes que o túnel e o amortecimento de picos de cheias pelo 

aterro parcialmente executado estavam conseguindo manejar. Em final de 

março de 1960, a estação chuvosa recrudesceu e encontrou a obra atrasada 

em relação ao cronograma inicialmente estabelecido, pelo qual a barragem 

deveria estar concluída. 

Naquele momento, a crista da barragem, em construção, se encontrava 

cerca de 17 m abaixo da soleira do vertedouro, cuja capacidade de 

vertimento seria de 5.203 m3/s. Em poucos dias, as fortes chuvas elevaram a 

vazão do rio para mais de 2.000 m3/s, quando a capacidade de escoamento 

do túnel de desvio era de apenas 400 m3/s. O nível do reservatório se elevou 

rapidamente, ameaçando galgar a barragem em construção.

ORÓS
BARRAGEM

CE



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

O ritmo construtivo foi intensificado, mas não conseguiu acompanhar a 

subida do nível das águas. Em 25 de março de 1960 teve início o galgamento 

da estrutura, inicialmente com uma lâmina d’água de 30 cm de espessura 

acima da crista. Para tentar evitar a ruptura, buscou-se seguir o princípio 

de danos controlados: um canal foi escavado à direita do maciço, de 

modo a concentrar o fluxo da água para jusante. As medidas não foram 

suficientes e no dia 26 a barragem foi galgada em toda sua extensão. 

Formou-se então uma brecha com paredes verticais, extensão de 200 m 

e 35 m de altura. Ao ser galgada, a barragem havia alcançado a situação 

mostrada na Figura 2.437.

Figura 2.437 – Situação da barragem por ocasião do galgamento. Nota-se o esforço concentrado de elevar o núcleo da barragem 
para tentar evitar o galgamento da barragem (CBDB, 2000)
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A Figura 2.438 retrata a barragem durante o galgamento generalizado, 

enquanto a Figura 2.439 mostra como ficou a barragem após o rompimento.

A previsível cheia ocorreu no final do período chuvoso. A barragem, 

parcialmente executada, começou a represar imensa quantidade de água, 

pois a descarga afluente era muito maior do que a capacidade do túnel de 

desvio que havia sido projetado para o período de estiagem, no qual, inclusive, 

em alguns anos de estresse hídrico, a descarga era completamente anulada. 

Esforços foram feitos para altear parte do núcleo da barragem (Figura 
2.437). Posteriormente, ante a subida do nível d’água a montante do aterro, 

escavou-se pequena extensão da crista provisória para direcionar a ruptura 

e tentou-se proteger a crista e o talude de jusante com mantas plásticas. 

Nos primeiros minutos da madrugada do dia 26 de março de 1960, a 

barragem em construção começou a ser galgada, tendo resistido por muitas 

horas. Quando do colapso, a lâmina de água sobre a maior parte do corpo 

da barragem era de 30 cm, enquanto na parte rebaixada, 80 cm.

Figura 2.439 – Barragem de Orós após rompimento. Nota-se na 
margem esquerda a torre do cabo aéreo instalada na década de 20 do 
século passado para a construção da barragem de concreto ciclópico 
(Carvalho, E., 2016)

Figura 2.438 – Galgamento generalizado da barragem, na fase 
intermediária da construção (Carvalho, E., 2016)
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3. Consequências do acidente

Cerca de 40% do volume da barragem já lançado foi erodido em poucas 

horas e 90% do volume de água já armazenado escoou pela brecha. O pico 

de cheia gerado pela cheia natural, somado à cheia artificial gerada pelo 

rompimento do aterro em construção, foi estimado em aproximadamente 

9.600 m3/s. A frente da onda de cheia alcançou o Oceano Atlântico, a 340 

km de distância, em quatro dias. A cheia foi tão impactante que no projeto 

do novo vertedouro, implantado em 1965, o cálculo da descarga natural 

afluente de projeto foi de 7.500 m³/s. A descarga liberada pelo colapso da 

barragem teria sido 28% superior a essa.

A onda de cheia avançou rapidamente para jusante, percorrendo 75 km 

em aproximadamente 12 horas e inundando as cidades de Aracati, 

Itaiçaba, Jaguaribe, Limoeiro e Juazeiro. A inundação afetou cerca de 60% 

da população do baixo rio Jaguaribe, que totalizava 170.000 habitantes. 

Forças do exército e da força aérea tiveram extraordinário desempenho 

nas operações de salvamento ao evacuar os habitantes do vale do rio 

Jaguaribe, a jusante da barragem. Informações do DNOCS reportam apenas 

um falecimento por ataque cardíaco.

Para efeito de visualização do que foi a cheia artificialmente provocada 

pelo colapso da barragem em construção, a descarga liberada em um curto 

espaço de tempo, quando da abertura da brecha no aterro, foi estimada 

como equivalente à descarga média de longo termo da hidrelétrica de 

Itaipu lançada em um vale de rio intermitente. 

O impacto do acidente na opinião pública foi imenso, tendo gerado grande 

campanha de arrecadação de doações em todo território nacional. Vieram 

também auxílios do exterior, provenientes dos Estados Unidos, Reino Unido, 

França, Alemanha Ocidental, União Soviética e Vaticano.

4. Medidas de recuperação

Após o acidente, a obra foi retomada e a barragem alcançou sua elevação 

máxima em novembro de 1961, tendo sido o empreendimento inaugurado 

dois meses mais tarde, em janeiro de 1962.

5. Causas do acidente 

Embora a capacidade do vertedouro fosse de 5.200 m3/s, o galgamento 

ocorreu na etapa construtiva, com uma vazão estimada de cerca de 400 3/s 

no instante do colapso, uma vez que o túnel de desvio não teve capacidade 

para evitá-lo. Como mencionado acima, com o colapso da barragem, a 

cheia para jusante foi estimada em 9.600 m³/s, que é 85% maior do que 

a descarga de projeto do vertedouro original (5.203 m³/s). O esquema de 

desvio havia sido planejado para um período construtivo de 14 meses, 

o que implicaria em enfrentar somente uma estação de chuvas, a de 

1958/1959, sem obras no maciço da barragem, quando o volume de água 

estocada teria sido praticamente nulo e insuficiente para causar qualquer 

dano, por não haver hipótese de galgamento. Ao se atingir a época de 

chuvas de 1960, a barragem já teria sido finalizada e os eventuais excessos 

de vazão poderiam ser escoados através do vertedouro. Isso não ocorreu. 

Atrasos na aplicação de recursos resultaram em um ritmo construtivo mais 

lento do que o previsto, o que impediu que as metas de alteamento fossem 

atingidas, com os já conhecidos reflexos e consequências. 
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1. Descrição da Barragem

A barragem de Orós é localizada no rio Jaguaribe, conhecido como o maior rio 

intermitente do mundo, no interior do Estado do Ceará, a 450 km de Fortaleza. 

Suas principais finalidades são perenização do rio e promoção da irrigação na 

região a jusante. A implantação da barragem foi considerada desde os tempos 

do Segundo Império. Houve um primeiro projeto da Inspetoria das Obras Contra 

as Secas que se perdeu no incêndio de sua sede em 1912. Pela concepção 

inicial e pelo início da construção em 1919, a barragem teria sido de alvenaria 

de concreto ciclópico em eixo retilíneo, executada com apoio de um cabo aéreo, 

a ser implantada na entrada do boqueirão. A barragem seria implantada pela 

construtora americana Dwight P. Robinson, que instalou o canteiro de obra no 

local e iniciou a construção. Entretanto, uma grande cheia em 1924 praticamente 

destruiu o canteiro de obra. A construção ficou paralisada por décadas. 

Participava da construção o engenheiro Augusto Benedicto Ottoni, cujo 

filho, Theophilo Benedicto Ottoni Netto, nascido no local da obra, viria a 

se tornar engenheiro, professor emérito da UFRJ e trabalhar neste mesmo 

projeto cerca de meio século depois, como relatado abaixo.

Em 1932, durante intensa seca no Nordeste, os equipamentos e materiais 

que estavam em Orós foram retirados do local para a construção dos açudes 

de Pilões, Piranhas (Engenheiro Avidos) e São Gonçalo. Orós ficou fora da 

prioridade governamental.

O projeto foi retomado na segunda metade da década de 1950, tendo sido 

transformado em uma barragem de terra zonada com 54 m de altura e 670 m 

de comprimento de crista, em pronunciado arco para evitar uma profunda 

cavidade no leito do rio, preenchida por aluviões permeáveis (Figura 2.440).

ORÓS
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Jaguaribe
Outubro de 1958 a janeiro de 1962 (vertedouro concluído em 1966)
1965
Técnica

Figura 2.440 - Vista aérea da barragem e vertedouro de Orós
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A construção foi iniciada em 1958 com o tratamento da fundação e 

a escavação do vertedouro na margem esquerda, projetado como 

descarregador de soleira livre com capacidade de descarga de 5.203 m³/s.

A construção do aterro foi iniciada em 1959 e teve acentuados atrasos devido 

à intensa drenagem de recursos financeiros federais para viabilizar a acelerada 

construção de Brasília, conhecida no governo Kubitschek como meta síntese. 

A barragem e o vertedouro que deveriam estar concluídos antes da estação 

chuvosa de 1959/1960 não o foram e, como relatado no acidente Orós 

(barragem), a barragem parcialmente construída colapsou em 26 de março 

de 1960 por uma cheia ocorrida no final do período úmido (Figura 2.441).

ORÓS
VERTEDOURO

CE

Figura 2.441 - Barragem de Orós sendo galgada em 26 de março de 1960 (Internet - 
http://cearaemfotos.blogspot.com/2015/11/construcao-e-tragedia-do-acude-oros.html)
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2. Descrição do acidente

A barragem foi reconstruída, mas o vertedouro, escavado em rocha 

extremamente fissurada, permaneceu sem ser concretado. O reservatório 

começou a ser enchido desde o início de 1962.

Como o vertedouro não havia sido concretado, foi deixado um equipamento 

de terraplenagem que mantinha uma ensecadeira de terra à frente do local 

no qual seria implantada a sua crista. 

Em 1965, numa visita do então Ministro do Interior ao local, ignorando a 

importância da ensecadeira, teria sido ordenada a abertura da mesma. A água 

escoando pela rocha sem a devida proteção provocou intensa erosão superficial 

regressiva. Isto resultou em um conjunto de profundas cavidades interligadas 

que por muito pouco não causou novo colapso do reservatório (Figura 2.442).

ORÓS
VERTEDOURO
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Figura 2.442 - Intensa erosão provocada pela descarga sobre a rocha 
não revestida do vertedouro (CBDB, 2002)
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3. Consequências do acidente

Felizmente, por muito pouco não ocorreram consequências mais graves do 

que as no acidente nesta mesma barragem cinco anos antes. Caso a rocha 

do local do vertedouro tivesse sido um pouco mais erodida, o reservatório 

teria escoado pela brecha que teria sido aberta.

As consequências teriam sido muito mais graves porque no colapso da 

barragem o aterro não estava concluído e, portanto, o reservatório estava 

longe de conter seu volume total. Neste incidente de 1965, o reservatório 

estava cheio e a enchente que teria sido gerada corresponderia a uma cheia 

artificial muito maior do que a que foi ocasionada pelo colapso da barragem 

em construção, em março de 1960.

4. Medidas de recuperação

Após o incidente, as autoridades ficaram conscientes do perigo ocorrido 

durante o evento e encomendaram o novo projeto do vertedouro ao 

professor Theophilo Benedicto Ottoni Netto, acima mencionado. O projeto 

teve que ser refeito, uma vez que o relevo do local do vertedouro ficou 

completamente alterado. 

Foi desenvolvido o novo projeto do vertedouro com apoio de modelo 

hidráulico reduzido. O resultado foi uma das mais apreciáveis obras de 

arquitetura hidráulica para um vertedouro de superfície: crista em arco, 

acentuada concha, expansão do fluxo ao final da calha e dissipação da 

energia vertida em salto de esqui (Figura 2.444).

Figura 2.443 - Visita aos ensaios em modelo hidráulico reduzido. Da 
esquerda para a direita: Francisco Saturnino de Brito Filho, Ministro 
General Juarez Távora, Theophilo Benedicto Ottoni Netto e José 
Cândido Castro Parente Pessoa
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5. Causas do acidente de 1965

A principal causa do acidente foi semelhante à causa do acidente de 

1960: as autoridades não deram atenção devida aos reiterados alertas 

ORÓS
VERTEDOURO

CE

dos engenheiros responsáveis que, muito antes dos dois eventos, haviam 

relatado as possibilidades das graves consequências que colapsos dessa 

natureza poderiam acarretar.

Figura 2.444 - Vertedouro de Orós em operação
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1. Descrição da barragem

A barragem Pacajus, concluída em 1992, barra o rio Choró e é formada por 

um maciço de solo compactado, com 2 km de extensão e 22 m de altura 

máxima. Seu reservatório acumula água para abastecimento da capital do 

Estado do Ceará, situada a cerca de 50 km de distância.

A barragem tem um extenso vertedouro em labirinto, com 352 m de largura, 

localizado junto à ombreira esquerda da barragem. A estrutura em labirinto é 

composta por 44 módulos vertentes e possui capacidade máxima de vertimento 

de 4.246 m3/s, correspondente a um período de recorrência milenar.

2. Descrição do acidente

Desde seu início operacional até o ano de 2006, houve extravasamento 

pelo vertedouro em nove períodos de cheia. As repetidas vazões vertidas 

causaram erosões no substrato rochoso, descalçando parte da laje 

de sustentação do vertedouro em labirinto e formando canais com 

profundidades de até 8 m e de extensões superiores a 200 m (Figura 2.445).

PACAJUS CE

Choró
Finalizada em 1992
Diversos vertimentos
Técnica

Figura 2.445 – Vista do vertedouro da barragem Pacajus, com os canais de 
erosão a jusante (Fontanelle & outros, 2007)
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3. Consequências do acidente

O processo erosivo tirou partido da estruturação do maciço rochoso, 

constituído pela alternância de faixas de rocha gnáissica relativamente 

sã e resistente, com outras de rocha intemperizada e/ou muito fraturada, 

erodíveis. Os canais de erosão acima referidos se iniciavam imediatamente a 

jusante da base de concreto da estrutura de apoio do labirinto (Figura 2.446).

Um dos módulos do labirinto teve sua extremidade descalçada, sendo que 

a erosão regrediu cerca de 2 m sob a laje, configurando talude negativo. 

A Figura 2.447 exibe uma seção longitudinal, passando imediatamente a 

jusante do limite da laje, mostrando a intensidade da erosão.

PACAJUS CE

Figura 2.446 – Cavidade de erosão a jusante da estrutura de labirinto  
(Fontanelle & outros, 2007)
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Figura 2.447 – Seção longitudinal com registro da intensidade do processo erosivo a jusante da laje e indicação de intervenções  
(Fontanelle & outros, 2007)

PACAJUS CE
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4. Medidas de recuperação

De início, os trabalhos de recuperação eliminaram as cavidades formadas 

sob a laje de apoio do labirinto, preenchendo-as com concreto massa. Em 

seguida, foram construídos muros de concreto armado atirantados à rocha 

de fundação e interligados a uma laje de concreto armado (Figura 2.447). 

Duas cortinas atirantadas foram implantadas logo a jusante do labirinto 

(Figura 2.448).

Um pouco mais a jusante, diques de enrocamento foram erguidos no 

interior dos canais de erosão, com a função de elevar o nível d’água, para 

assegurar a submersão da laje, reduzindo a energia de impacto das águas 

vertidas (Figura 2.448).

Dois diques transversais de enrocamento foram, também, erguidos mais 

a jusante, como linha adicional de defesa, para reduzir as velocidades de 

escoamento e, consequentemente, a capacidade de erosão do caudal. 

PACAJUS CE

Figura 2.448 – Seção mostrando as obras de estabilização executadas (Fontanelle & outros, 2007)
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5. Causas do acidente 

Como salientado no trabalho de Fontanelle & outros (2007), a ausência 

de revestimento em bacias de dissipação de vertedouros de barragens 

é prática comum no Nordeste, em virtude do alto custo de implantação 

das estruturas, da pequena magnitude das vazões e da predominância 

de vertimentos de curta duração (restritos ao período chuvoso). A opção 

por não revestir os canais de restituição em muitos dos descarregadores 

de cheias da região faz com que os problemas de erosão regressiva 

sejam relativamente frequentes, passando-se a condicionar a realização 

de intervenções corretivas ao surgimento de situações de risco, quando 

fenômenos erosivos ganham intensidade capaz de ameaçar a integridade 

das estruturas, ou oferecer risco às populações ribeirinhas.

O caso da barragem de Pacajus se encaixa no quadro descrito acima, tendo-se 

optado por submeter o protótipo à atuação dos agentes erosivos, a jusante das 

estruturas, para intervir posteriormente onde os processos erosivos tivessem 

atuado com maior intensidade, colocando em risco a segurança do vertedouro.

6. Material consultado

FONTANELLE, A.S., SOUZA, V.A.D., OLIVEIRA, Y.C. & SALES, C.A.T. – Estabilização 

e melhoria da segurança de vertedouros de barragens do Estado do Ceará 

(Pacajus e Rosário). In: XXVII Seminário Nacional de Grandes Barragens. 

Belém, 2007. Anais...Rio de Janeiro: CBGB, 2007. T101-A05, p. 1-21.
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1. Descrição da barragem

Palmácia é um município do Estado do Ceará, situado 60 km a sudoeste 

de Fortaleza, na chamada Bacia Metropolitana. Em épocas diversas, açudes 

localizados na referida área têm sido danificados pela incapacidade dos 

sangradouros escoarem os picos de cheias, em geral concentradas em curtos 

espaços de tempo. Trata-se de casos típicos de rupturas por galgamento 

que afetam, via de regra, uma sucessão de pequenos barramentos. 

Este processo é comum a todas as bacias hidrográficas no País em que açudes 

e barragens de porte pequeno são frequentemente construídos sem projeto 

e sem a adequada caracterização e controle dos materiais empregados. 

Em geral, a documentação disponível é de cunho jornalístico, limitada ao 

noticiário regional na época de sua ocorrência. Com frequência, nem mesmo 

se dispõe de dados suficientes para a localização dos sítios atingidos.

Assim, o caso de Palmácia merece ser registrado justamente por tipificar a 

carência de informações precisas e confiáveis.

2. Descrição do acidente

Segundo consta em Oliveira (2008), em abril de 2001, seis pequenos açudes 

foram arrombados devido à forte precipitação ocorrida, o que mobilizou 

uma cheia com vazão superior à capacidade dos sangradouros. Trata-se de 

um evento tipicamente em série (ou em cascata) em que o arrombamento 

de um primeiro açude provoca uma onda de cheia que atinge e ultrapassa 

a capacidade de escoamento de outros barramentos, causando, 

sucessivamente, o galgamento e a posterior destruição destes.

Segundo a COGERH, o mesmo processo de galgamento em cascata 

voltou a se manifestar em 2002, mas o registro é superficial, carecendo de 

informações detalhadas.

PALMÁCIA CE

Não identificado
Não determinada
Diversas datas
Técnica escassa
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3. Consequências do acidente

Como já referido, a principal consequência a ser registrada é a perda do 

açude, arrombado após o galgamento (Figura 2.449). Não foi encontrado 

registro de danos a pessoas ou propriedades a jusante dos sítios atingidos.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação dos açudes 

arrombados.

5. Causas do acidente 

As causas dos acidentes, já abordadas anteriormente, residem na 

inadequação dos dispositivos de descarga, geralmente subdimensionados 

e incapazes de fazer face à súbita elevação das vazões afluentes em cheias, 

como consequência de chuvas intensas e concentradas nas respectivas 

áreas de drenagem. O atendimento a critérios de projeto que se baseiam 

no registro histórico de vazões e pluviosidade local e/ou regional pode 

contribuir para reduzir de forma drástica a ocorrência de situações que 

coloquem em risco a segurança dos empreendimentos. 

6. Material consultado

COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Governo do Estado 

do Ceará – Relatório Anual – Segurança de Barragens. 2007 (Palmácia, pág. 146).

MENESCAL, R.A. & DI MAURO, C.A. – Panorama da Segurança de barragens 

no Brasil. Power Point. 21 páginas (sem data).

OLIVEIRA, J.R.O. – Contribuição para a verificação e controle da segurança 

de pequenas barragens de terra. Dissertação de mestrado. UFOP – Ouro 

Preto, 2008. 284 páginas.

Figura 2.449 - Arrombamento de açudes em Palmácia, em 2001 e 2002 
(COGERH, 2006)

PALMÁCIA CE
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1. Descrição da barragem

Trata-se de uma barragem de terra, homogênea, construída em duas 

etapas. A primeira etapa se refere à seção montante do corpo da barragem, 

construída com altura de 11,50 m, entre 1936 e 1938. Em 1940 foi iniciada a 

complementação da barragem para 16,50 m de altura, o que resultou em 

uma barragem com 330 m de extensão com talude de montante 1V:2H, e 

de jusante variando de 1V:2,5H até 1V:3H. Uma laje apoiada sobre o talude 

montante era uma cortina monolítica, sem adequadas juntas de dilatação, 

cuja espessura variava de 19,5 cm na base a 8 cm no topo, prolongada na 

fundação da barragem por um muro interceptador de concreto armado, 

de 30 cm de espessura, atingindo profundidade de 3 a 5 m na parte mais 

alta da barragem. Este muro foi concretado em vala aberta, preenchida, 

posteriormente, com argila (Figura 2.450). 

PAMPULHA MG

Ribeirão Pampulha
Em duas etapas: iniciada em 1936 e completa em 1941 
Primeiros sinais em 16 de abril de 1954. Rompimento em 20 de abril de 1954 
Técnica

Figura 2.450 – São visíveis as seções correspondentes às duas etapas de construção (Vargas e outros, 1954)
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Na primeira etapa construtiva, antes de se iniciar a compactação do aterro, 

foi implantado no fundo do vale um sistema de drenagem horizontal de 

manilhas de junta seca, com 30 cm de diâmetro, envolvidas em pedras limpas, 

bem arrumadas, passadas na peneira de 2,5 cm e avançando desde o pé do 

talude de jusante até 7 m do pé do talude de montante (Figura 2.451). Esses 

drenos convergiam para um tubo coletor com 60 cm de diâmetro, com poços 

de inserção de cada dreno e envolvido por rocha sã, bem arrumada.

Quando do alteamento da barragem, o sistema de drenagem implantado 

na primeira etapa foi estendido para a segunda e foi necessário construir um 

coletor único, de 60 cm de diâmetro, que recebia toda a água do sistema de 

drenagem anteriormente implantado. Na inserção do coletor com o pé da 

barragem foi colocado um poço de visita, a partir do qual o tubo prosseguia 

para jusante, descarregando as águas em uma vala.

No pé do talude de jusante foi construído um muro de pedra arrumada, com 

cerca de 3 m de altura e 1,5 m de largura, com topo cimentado, formando 

um passeio. O muro foi construído sem preocupação de filtragem de água, 

similar a uma muralha de contenção de aterro em rodovias.

O terreno de fundação da barragem é constituído por uma argila vermelha, 

muito arenosa, mole, porosa, correspondendo a solo residual proveniente 

da decomposição de rochas gnáissicas xistosas e pegmatíticas locais. O 

topo da rocha sã se situa em profundidade de algumas dezenas de metros. 

Figura 2.451 – Sistema de drenagem de 
fundação da primeira e segunda etapas 
construtivas (Vargas & outros, 1954)

PAMPULHA MG
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2. Descrição do acidente 

Concluída em 1941, a barragem deu os primeiros sinais de funcionamento 

inadequado em 16 de abril de 1954. Antes desse dia, uma surgência já havia sido 

observada, a jusante da barragem, por diversas pessoas, dentre elas o construtor 

da obra, mas o fato não aparentava ter natureza alarmante. Pela manhã do dia 16, 

entretanto, observou-se um jorro de água concentrado junto ao pé de jusante da 

barragem, próximo à boca de lobo existente no cimentado que recobria o muro 

de pé. Nesse dia, o local foi vistoriado por autoridades locais (Figura 2.452).

Na tarde do dia 17, a cavidade por onde ressurgia a água possuía cerca de 

2 m de diâmetro e as águas apareciam turvas, sinalizando o carreamento 

de sólidos. Iniciaram-se as providências para esvaziamento do reservatório, 

quando foi constatada a existência de uma trinca na placa de concreto 

armado que revestia o talude de montante, com 0,6 m de largura por 2,5 m 

de comprimento, sob cerca de 6,5 m do nível d’água. As tentativas de vedar 

a trinca foram infrutíferas.

Foi escavado um sangradouro de emergência na ombreira direita para 

escoamento das águas. Por se encontrar inoperante há muito tempo, a comporta 

de fundo da torre do descarregador de cheias não funcionou adequadamente, 

tendo aberto só parcialmente. Foram emergencialmente abertas duas brechas 

na torre com o emprego de explosivos. Foi também rebaixado o acesso 

hidráulico do vertedouro. Com essas medidas, cerca de 30% do volume de água 

armazenado foi escoado para jusante e o nível d’água baixou até cerca de 1 m 

acima da fenda detectada na placa de concreto de montante.

Entretanto, essas medidas foram insuficientes, visto que, na manhã do dia 

20, houve subsidência da parte central da barragem, com colapso da placa 

de concreto e formação de um canal de escoamento em “S”, entre o ponto 

da trinca na placa e o local da surgência inicial a jusante. Cerca de 0,5 m3/s 

de água passaram a escoar pelo canal (Figura 2.453).

Um levantamento aerofotogramétrico permitiu definir a configuração da 

ruptura da barragem, com curvas de nível de metro em metro (Figura 2.454).

PAMPULHA MG

Figura 2.452– Vistoria do local da surgência no dia 16/04/1954, em 
local de alto risco, dada a iminência do rompimento da barragem 
(Vargas & outros, 1954)
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PAMPULHA MG

Figura 2.453 – Imagem do processo de rompimento da barragem 
(Vargas & outros, 1954)

Figura 2.454 – Levantamento aerofotogramétrico da barragem 
rompida (Vargas, 1954)
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3. Consequências do acidente

O reservatório da barragem de Pampulha tinha fins recreativos e 

paisagísticos, de forma que as consequências foram limitadas. Dado o 

caráter progressivo do processo de ruptura, não foram registradas vítimas, 

pois foi possível tomar medidas preventivas.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reparada e parcialmente reconstruída, efetuando-se novo 

enchimento do reservatório em 1958.

5. Causas do acidente 

Quando uma junta de especialistas iniciou a investigação das causas do 

acidente, não foi possível, de início, identificar o projeto da barragem. Foram 

encontradas três alternativas de projeto sem saber ao certo qual delas havia 

sido implementada. Somente as investigações levadas “in loco” propiciaram 

a identificação do que foi efetivamente executado e o entendimento da 

estrutura interna da barragem.

Segundo Vargas & outros (1954), a ruptura da barragem de Pampulha se deu por 

erosão regressiva do tipo entubamento (piping) através do corpo da barragem, 

como consequência de um sistema de drenagem interna inadequado. Tal 

sistema permitiu o estabelecimento de gradientes excessivamente elevados 

em alguns trechos, agravados pela inexistência de filtros de proteção.

A delgada laje de concreto apoiada sobre o talude de montante da barragem 

trincou e rompeu, em algum momento, devido às deformações no corpo 

do aterro, tendo acarretado tensões de tração superiores à resistência do 

concreto da laje. O fluxo de água que se estabeleceu no corpo da barragem 

não foi controlado por um sistema eficiente de drenagem, configurando o 

surgimento de piping a partir do pé de jusante, por erosão interna do aterro. 

Não se exclui que o mesmo processo possa ter afetado o material da fundação.

Resta fazer referência ao fato de que a comporta de fundo da torre do 

vertedouro, que não havia sido operada há muito tempo, não pôde 

ser aberta de forma adequada. Caso o mecanismo de acionamento da 

comporta estivesse funcionando adequadamente, o colapso da barragem 

poderia ter sido evitado.

PAMPULHA MG
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6. Material consultado

BUDWEG, F.M.G. – Safety improvements taught by dam incidents and accidents in Brazil. In: 140 Congresso Internacional de Grandes Barragens. ICOLD/CBGB. 

1982, Rio de Janeiro. Vol. 1, Q. 52, R. 73, p.1245-1262.

VARGAS, M., NUNES, A.J.C., LOPES, J.C., CONTINENTINO, L. & FEDERICO, D. – A ruptura da barragem de Pampulha. São Paulo: IPT, 1955. 109 p. (Publicação IPT, 529).
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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica Paranapanema está situada no rio homônimo, na área urbana 

do município de Piraju, no Estado de São Paulo, distante cerca de 320 km da 

capital paulista. Sua construção foi iniciada em 1925, pela Companhia Luz e 

Força Santa Cruz (CLFSC), e concluída em 1936. A primeira casa de força da 

usina, localizada na margem direita, abrigou um grupo gerador composto de 

uma turbina do tipo Francis, de fabricação Escher-Wyss, acoplada ao gerador 

de fabricação General Electric de 2.500 kW. A Figura 2.455 apresenta uma 

visão geral do empreendimento.

PARANAPANEMA
PIRAJU

SP

Paranapanema
1925 a 1936
Julho de 1983
Técnica

Figura 2.455 – Vista geral da hidrelétrica Paranapanema (Internet)
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O arranjo original da usina incluía uma barragem de concreto com 

contrafortes, de 140 m de comprimento e 16 m de altura e vertedouro com 

extensão de 54 m. A tubulação de adução, instalada na margem direita 

do rio Paranapanema, foi construída anexa à barragem. A Figura 2.456 

apresenta uma seção longitudinal do arranjo original da usina.

Figura 2.456 – Hidrelétrica Paranapanema: arranjo geral visto de montante para jusante (Des. Santa Cruz Geração de Energia)

PARANAPANEMA
PIRAJU

SP
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A estrutura da barragem é constituída por torres metálicas contraventadas, 

designadas por “cavaletes”, posteriormente revestidas com concreto. 

O “encamisamento” de concreto varia entre elementos esbeltos 

(contraventamentos) e peças de grande robustez (colunas de jusante). O 

paramento de montante foi construído em concreto armado, aparentemente 

concebido como uma laje armada em uma única direção. Os perfis 

metálicos são compostos, constituídos por uma associação de chapas e 

cantoneiras ligadas por rebites. Na região do vertedouro, os vãos entre os 

cavaletes foram preenchidos com concreto de modo a permitir a instalação 

das comportas (Figura 2.457). A estrutura metálica na parte superior, acima 

da crista da barragem, constitui uma ponte com uma via de mão dupla.

Uma primeira ampliação foi realizada no ano de 1938, quando foi instalada 

uma segunda unidade geradora, de características idênticas às da primeira. 

A terceira unidade foi acrescentada na mesma casa de força em 1950.

Na década de 1950, a CFLSC foi autorizada a construir uma nova casa de força 

na margem esquerda. Foi iniciada, para tanto, a construção de um novo canal 

de adução com 150 m de extensão, 14 m de largura e 7 m de profundidade, 

câmara de carga e demais instalações a serem adaptadas à barragem existente. 

Previu-se, na ocasião, a entrada em operação de duas máquinas de igual 

capacidade, com 4.250 kW de potência. A casa de força da margem esquerda foi 

concluída em 1957, quando se deu a inauguração da quarta unidade geradora 

da usina (UG-4). Em 1970, foi colocado em operação o quinto grupo gerador, 

também na casa de força da margem esquerda (UG-5). Em dezembro de 1971, 

foi inaugurada uma escada para peixes junto à barragem.

Em julho de 1983, o prédio mais antigo da usina, à margem direita, localizado 

abaixo do nível da crista da barragem, foi completamente destruído por uma 

enchente. Em seu lugar foi construída uma nova casa de força, inaugurada 

no terceiro trimestre de 1988. A usina se encontra atualmente em operação, 

com 18.000 kW de potência total.

A jusante do canal de fuga, a seção hidráulica do rio Paranapanema sofre 

uma obstrução acentuada, que faz com que o nível d’água se eleve para 

descargas mais elevadas. Dependendo da vazão, a restituição da casa de 

força fica afogada, resultando em uma perda de geração significativa nas 

cinco máquinas existentes.

PARANAPANEMA
PIRAJU

SP
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Figura 2.458 – Vista parcial da face jusante, com foco na descarga de 
fundo e nas galerias de desvio

Figura 2.457 – Etapa construtiva (Internet - http://eletromemoria.fflch.
usp.br/documentos/piraju-fotografias-album-12.html)

PARANAPANEMA
PIRAJU

SP

http://eletromemoria.fflch.usp.br/documentos/piraju-fotografias-album-12.html
http://eletromemoria.fflch.usp.br/documentos/piraju-fotografias-album-12.html
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2. Descrição do acidente

Não foram encontrados detalhes do acidente de 1983, sabendo-se apenas que 

ocorreu galgamento da barragem com destruição da casa de força posicionada 

na margem direita, que abrigava três unidades geradoras (UG-1 a UG-3).

3. Consequências do acidente

O acidente motivou a paralisação da geração pela casa de força da margem 

direita, permanecendo em operação a da margem oposta.

4. Medidas de recuperação

A casa de força foi reconstruída, entrando em operação em 1988 com um 

novo grupo gerador composto de turbina do tipo hélice, de eixo vertical, de 

fabricação Voith e potência nominal de 10 MW (UG-6).

5. Causas do acidente 

Atribui-se, sumariamente, o acidente ao galgamento da barragem e 

consequente destruição da casa de força da margem direita. Não foram 

encontradas informações a respeito das condições de operação do vertedouro. 

Sabe-se apenas que ele não teve capacidade de escoar a vazão efluente.

6. Material consultado

ELETROMEMÓRIA – internet - http://eletromemoria.fflch.usp.br/

documentos/piraju-fotografias-album-12.html. Acesso em 20/01/2020.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU – Internet –https://www.estanciadepiraju.

sp.gov.br/estancia/dados-historicos. Acesso em 20/01/2020.
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1. Descrição da barragem

A barragem de Paranoá, de propriedade do Governo do Distrito Federal e 

operada pela Companhia de Eletricidade de Brasília (CEB), foi construída 

entre 1957 e 1960, a tempo de atender a inauguração da nova capital do 

País (Figura 2.459). 

O projeto original correspondia a uma barragem de enrocamento com 

núcleo de argila, mas, por motivos diversos, o projeto foi modificado, com 

a substituição parcial do enrocamento por aterro no espaldar de jusante 

(Figura 2.460). 

PARANOÁ DF

Paranoá
1957 - 1960
1960
Técnica

Figura 2.460 – Vista geral da barragem (Internet - http://www.bombeirosdf.com.
br/2019/02/nova-ponte-sobre-o-lago-sera-opcao-para.html)

Figura 2.459 – Barragem Paranoá em final de construção (Internet - https://
www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/06/27/lago-paranoa-a-moldura-liquida-
para-a-capitaluma-moldura-liquida-para-a-capital/ - Acesso em 11/05/2020)

http://www.bombeirosdf.com.br/2019/02/nova-ponte-sobre-o-lago-sera-opcao-para.html
http://www.bombeirosdf.com.br/2019/02/nova-ponte-sobre-o-lago-sera-opcao-para.html
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/06/27/lago-paranoa-a-moldura-liquida-para-a-capitaluma-moldura-liquida-para-a-capital/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/06/27/lago-paranoa-a-moldura-liquida-para-a-capitaluma-moldura-liquida-para-a-capital/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/06/27/lago-paranoa-a-moldura-liquida-para-a-capitaluma-moldura-liquida-para-a-capital/
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A barragem foi implantada em área de ocorrência de filitos e quartzitos 

estruturados em camadas alternadas, com fortes mergulhos e eixos 

inclinados para jusante, bem como bastante intemperizadas em 

profundidade de até 20 m. O quartzito friável apresentava permeabilidade 

elevada, favorecendo o fluxo d’água pela ombreira.

A modificação de projeto acima referida tornou necessária a introdução 

de um sistema adicional de drenagem interna, constituído por um filtro 

chaminé conectado a um tapete drenante assentado diretamente sobre 

as ombreiras. Em vista da escassez de areia de filtro, este tapete não se 

estendeu até o talude de jusante da barragem, tendo sido admitido que 

houvesse uma drenagem das águas percoladas, das ombreiras em direção 

ao fundo do vale, bem como houvesse um comportamento homogêneo da 

percolação através da fundação (Figura 2.461).

Figura 2.461 – Barragem de Paranoá: planta com indicação da área saturada (Gaioto, 1981)

PARANOÁ DF
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2. Descrição dos eventos

Após o enchimento do reservatório foram notadas infiltrações na ombreira 

direita, principalmente ao longo da saia do aterro da barragem, seguidas do 

aparecimento de áreas úmidas, de solo saturado, no talude da barragem e 

a jusante desta (Figura 2.462).

Os dados de vazão e de poropressão mostravam que o fenômeno se 

agravava lentamente com o correr do tempo, o que motivou a CEB a tomar 

medidas reparadoras.

Um segundo problema surgiu na galeria de desvio, onde foram constatadas 

infiltrações importantes através do concreto. Elas indicavam carreamento 

de solo da fundação e do aterro para o interior da galeria, causando também 

a deterioração do concreto das paredes e da laje superior nas proximidades 

do tampão (Figura 2.463).

Finalmente, constatou-se que na superfície da calha do vertedouro, 

localizado na ombreira esquerda, estava ocorrendo uma erosão do 

concreto, causada por efeito abrasivo ou de cavitação.

3. Consequências do incidente

O tapete drenante da barragem na ombreira direita, construído apenas em uma 

parte do espaldar de jusante, não fornecia condições para a dissipação das 

poropressões originadas pela percolação através dos caminhos permeáveis 

da rocha. Como resultado, o aterro foi sendo gradativamente saturado, de 

baixo para cima, até alcançar a superfície do talude em áreas cada vez mais 

amplas, com a correspondente perda de resistência por encharcamento.

PARANOÁ DF
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Figura 2.462 – Seção transversal na ombreira direita, com indicação da área saturada (Gaioto, 1981)

Figura 2.463 – Seção transversal pela barragem na galeria de desvio (Gaioto, 1981)

PARANOÁ DF
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4. Medidas de recuperação

Como medidas reparadoras, optou-se pela instalação de um sistema de 

drenagem complementar, capaz de suprir as deficiências do sistema existente. 

Foi então implantada uma trincheira de drenagem na ombreira, adjacente à saia 

do aterro, associada a drenos verticais e sub-horizontais. O posicionamento e a 

direção dos drenos foram orientados de modo a interceptar os contatos mais 

permeáveis entre os filitos e quartzitos da fundação.

Foram instalados 10 poços de alívio verticais e 11 drenos sub-horizontais que 

produziram efeito quase imediato na redução das subpressões reinantes na 

ombreira, perceptível a cada dreno aberto. As vazões pelos drenos foram 

extremamente variáveis, alcançando um valor individual máximo de 70 l/min 

e acusando reduções em função da abertura dos demais drenos. Foi, ainda, 

implantado um sistema de drenagem superficial em espinha de peixe. Ao 

final dos trabalhos, a área anteriormente saturada, tanto no aterro, como na 

ombreira, se mostrava seca e drenada. 

As infiltrações na galeria de desvio, provocadas pela corrosão em dois tubos 

galvanizados embutidos no tampão de concreto, foram obstruídas por 

meio de obturadores especialmente confeccionados, capazes de se opor 

às fortes pressões (medidas em até 3,7 kgf/cm2) e ao fluxo intenso de água 

(de até 93 l/s) pelos tubos. A água que fluía pelos tubos vinha carregada de 

gás sulfídrico, que atacava a superfície de concreto das paredes da galeria, 

chegando a expor a armadura em alguns pontos. Paredes e teto da galeria 

foram recuperados por tratamento com pintura epóxica e argamassa. O 

carreamento de solo ocorria por alguns antigos furos de injeção e também 

por antigos drenos executados logo após o tamponamento da galeria. Esses 

furos foram obstruídos por injeções de calda de cimento, visando também 

preencher os vazios deixados pelo solo carreado.

Quanto à erosão do concreto na calha do vertedouro, o tratamento levado 

a termo consistiu na limpeza rigorosa das cavidades e preenchimento com 

argamassa epóxica.

5. Causas do incidente 

O processo de encharcamento progressivo sofrido pelo aterro da barragem 

junto à ombreira direita, bem como na área imediatamente a jusante da 

barragem, decorreu de mudanças inseridas no projeto em função da escassez 

de materiais drenantes. A dificuldade na obtenção de areia de filtro impediu que 

o tapete drenante assentado nas ombreiras se estendesse até o talude jusante 

da barragem. Consequentemente, a rede de fluxo pela ombreira direita acabou 

saturando o aterro a jusante do filtro chaminé, surgindo daí uma situação de 

risco, tempestivamente eliminada pelas intervenções levadas a termo.

Os problemas identificados na galeria de desvio, a jusante do tampão, 

resultaram da premência de finalizar a obra em tempo hábil para 

a inauguração de Brasília, sendo que detalhes construtivos, como 

tamponamento de furos de injeção e drenagem, devem ter recebido pouca 

atenção na fase final de construção. Outra circunstância desfavorável não 

prevista foi a carga de gás sulfídrico que as águas traziam para o interior da 

galeria, afetando a integridade do concreto.

PARANOÁ DF
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6. Material consultado

CBDB – Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Casos n° 51 a 53. 198 

páginas.

GAIOTO, N. – Infiltrações na ombreira direita e na galeria de desvio da barragem de Paranoá – Interpretação e tratamentos. XIV Seminário Nacional de Grandes 

Barragens, Recife. 1981. CBGB. V.1, Tema II, pág. 381-392.

PARANOÁ DF
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Pari está situada no rio Pari Veado, entre o município 

de Cândido Mota e o de Palmital, Estado de São Paulo. Foi construída 

pela Sociedade Anônima Empresa José Giorgi de Eletricidade Vale do 

Paranapanema, posteriormente denominada Empresa de Eletricidade 

Vale do Paranapanema S.A. (EEVP), e entrou em operação no ano de 1937, 

com 1.385 kW de potência (Figura 2.464). A usina hidrelétrica Pari foi um 

empreendimento paralelo à usina hidrelétrica Piraju e à usina termelétrica 

Santa Lina, instaladas pela concessionária naquela mesma região.

A usina foi destruída por uma enchente no inverno de 1983. No ano de 1990, 

a EEVP instalou uma nova usina no mesmo local da antiga usina hidrelétrica 

Pari. A nova unidade, com 1.344 kW de potência, encontra-se atualmente 

em operação (Figura 2.465).

PARI SP

Pari Veado
Finalizada em 1937
1983
Técnica escassa

Figura 2.464 – A casa de força da usina durante a construção (1936) 
(Eletromemória, 2019)

Figura 2.465 – Vista da moderna PCH Pari (Internet - www.youtube.com/
watch?v=eVYMK2c4miY)

http://www.youtube.com/watch?v=eVYMK2c4miY
http://www.youtube.com/watch?v=eVYMK2c4miY
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2. Descrição do acidente

Não foram encontradas maiores informações sobre o acidente na usina, 

sabendo-se apenas que uma enchente a destruiu no inverno de 1983.

3. Consequências do acidente

A principal consequência foi a desativação da usina.

4. Medidas de recuperação

Em 1990, a EEVP instalou uma nova usina no mesmo local da antiga.

5. Causas do acidente 

A causa do acidente foi uma enchente que ocorreu no inverno de 1983.

6. Material consultado

Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

ELETROMEMORIA.fflch - Grupo de Trabalho - Relatório técnico 11ª expedição 

Usinas Laranja Doce, Quatiara, Pari-Veado, Santa Fé. 2016. 30 páginas. 

Internet – Acesso em 19/07/2019. http://eletromemoria.fflch.usp.br/sites/

eletromemoria.fflch.usp.br/files/relatorio_da_11a_expedicao.pdf

PARI SP

http://eletromemoria.fflch.usp.br/sites/eletromemoria.fflch.usp.br/files/relatorio_da_11a_expedicao.pdf
http://eletromemoria.fflch.usp.br/sites/eletromemoria.fflch.usp.br/files/relatorio_da_11a_expedicao.pdf
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1. Descrição da barragem

A PCH Passo do Meio é localizada no rio das Antas, município de São 

Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul, com potência instalada de 

30 MW. O arranjo da barragem consiste em estruturas de concreto gravidade 

compostas por um vertedouro de soleira livre, de posição central no vale, 

ladeado por estruturas que fecham o vale. A extensão total da crista é de 182 

m e a altura máxima da barragem é de 30 m (Figura 2.466). O vertedouro 

ocupa 110 m de extensão e seu paramento jusante é escalonado, seguido 

por uma calha em concreto, que despeja as águas sobre o maciço basáltico. 

Constata-se a existência de uma cavidade acentuada na rocha a jusante, 

em correspondência ao trecho central do vertedouro. A cavidade não 

aparenta ser de origem natural, tendo sido, provavelmente, escavada na 

fase construtiva, (possivelmente) para obtenção de rocha, uma vez que não 

parece ter significação hidráulica no contexto da obra.

Cerca de 250 m a montante da barragem, na margem esquerda do 

reservatório, está posicionada a tomada d’água, onde se inicia um túnel 

de adução em rocha basáltica com extensão de cerca de 1.200 m que vai 

até alcançar a chaminé de equilíbrio, prosseguindo daí até atingir a casa de 

força.

PASSO DO MEIO RS

das Antas
Finalizada em outubro de 2003
24 de julho de 2020
Técnica

Figura 2.466 – Vista aérea por jusante da 
barragem da PCH Passo do Meio com 
identificação dos principais componentes: 
1 - Reservatório; 2 – Vertedouro; 3 – Maciços 
laterais; 4 – Adufas de desvio; 5 – Descarga 
sanitária (Brookfield, 2020)
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2. Descrição do acidente

Às 20 horas do dia 24 de julho de 2020 foram identificados dois pontos 

de surgência no paramento jusante do vertedouro (Figura 2.467). A água 

ressurgia ao longo de fendas horizontais, aparentemente coincidindo com 

interfaces entre sucessivas camadas de concretagem.

A mancha molhada surgiu em cota mais elevada do lado direito hidráulico, nas 

proximidades do muro lateral, em correspondência ao denominado “bloco 

4”, enquanto em cota mais baixa apareceu no “bloco 2”, mais para a esquerda 

hidráulica. A simultaneidade no aparecimento das surgências ao longo do 

paramento de jusante do vertedouro induz a se cogitar em uma causa única.

PASSO DO MEIO RS

Figura 2.467 – Surgências observadas no paramento jusante do vertedouro. Do lado direito da 
imagem, o pórtico usado no desvio do rio e aplicado na tomada d’água da descarga sanitária 
(CREA-RS, 2020)
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3. Consequências do acidente

De imediato, tendo em vista a possibilidade de agravamento da situação, foi 

desencadeado o plano de ação emergencial (PAE) e comunicado o evento 

às autoridades competentes (Defesa Civil, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e 

Polícia). Os operadores da casa de força e demais funcionários foram evacuados 

da usina. O alarme foi repassado para os operadores das usinas hidrelétricas 

situadas a jusante (PCHs Serra dos Cavalinhos I e II). Eles providenciaram o 

rebaixamento do nível d’água em seus reservatórios para fazer face à eventual 

onda de cheia causada por possível colapso da barragem. A PCH Pezzi, 

localizada a montante, reduziu ao mínimo sua descarga defluente.

4. Medidas de recuperação

O corpo técnico da empresa proprietária e consultores entenderam ser 

imprescindível o deplecionamento do nível d’água do reservatório para 

reduzir os esforços instabilizantes sobre a estrutura e/ou para viabilizar as 

medidas reparadoras. Para tanto foi necessário reativar a estrutura de desvio 

do rio, provida de três adufas, que haviam sido obstruídas por tampão de 

concreto ao final da obra (Figura 2.468).

A demolição dos tampões de concreto foi iniciada em 2 de agosto de 2020 

e finalizada no dia 13 do mesmo mês. Primeiramente foram instaladas as 

comportas e “stop logs” a montante para viabilizar a realização dos trabalhos 

por jusante. Foi necessário remover também o dispositivo de vazão sanitária 

instalado na adufa central. O desmonte dos tampões teve que ser feito com 

o emprego de explosivos. O primeiro tampão a ser removido e a permitir a 

passagem das águas foi o de n° 1, do lado esquerdo hidráulico (Figura 2.469).

Inspeções subaquáticas por mergulhadores e por robôs ROV começaram 

a ser feitas nas proximidades dos locais dos vazamentos em busca de 

elementos para esclarecer as causas e a extensão dos danos.

À medida que o nível do reservatório era deplecionado, ocorreu uma 

franca redução dos vazamentos. Eles passaram de uma vazão estimada 

de 2,8 m3/s no dia 25 de julho para uma situação sem fluxo aparente pelo 

corpo da barragem em 13 de agosto.

5. Causas do acidente 

A Superintendência de Fiscalização dos serviços de geração da ANEEL 

suspendeu em 22 de setembro de 2020 a operação comercial da PCH Passo 

do Meio. A decisão foi publicada no DOU, por meio do Despacho n° 2.721.

As causas do acidente ainda não haviam sido divulgadas em outubro de 

2020, quando do encerramento do presente texto.

PASSO DO MEIO RS
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Figura 2.468 – Planta e seção vertical da estrutura de desvio, dotada de três adufas. Na adufa central foi instalado o 
dispositivo de vazão sanitária (Brookfield, 2020)

PASSO DO MEIO RS
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PASSO DO MEIO RS

Figura 2.469 – Em andamento os trabalhos de reabertura das 
adufas (Brookfield, 2020)
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6. Material consultado

BROOKFIELD – PCH Passo do Meio - Apresentação em Power Point. 29 slides. Agosto de 2020.

CREA-RS – Barragem Passo do Meio em São Francisco de Paula recebe fiscalização do CREA. 14 de agosto de 2020. Internet - http://www.crea-rs.org.br/site/

index.php?p=ver-noticia&id=6363

UFRJ – GESEL – Grupo de Estudos do Setor Elétrico – IFE – Informativo Eletrônico do Setor Elétrico – Nota 5 – PCH tem operação suspensa no RS. N° 5.109. 23 de 

setembro de 2020.

PASSO DO MEIO RS

http://www.crea-rs.org.br/site/index.php?p=ver-noticia&id=6363
http://www.crea-rs.org.br/site/index.php?p=ver-noticia&id=6363
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1. Descrição da barragem

A PCH Pedra Furada está situada no rio Sirinhaém, microrregião da Mata 

Meridional de Pernambuco, nos municípios de Joaquim Nabuco e Água 

Preta, na margem direita, e de Ribeirão, na margem esquerda. Possui 

potência instalada de 6,5 MW com duas turbinas Francis de eixo horizontal 

e pertence à Atiaia Energia, do Grupo Cornélio Brennand. A usina opera sob 

queda bruta de 57 m e tem vertedouro de soleira livre situado em maciço 

de concreto gravidade no leito do rio. O vertedouro é ladeado por duas 

barragens de aterro que fecham o barramento nas ombreiras. A adução é 

feita pela ombreira esquerda por tubulação parcialmente enterrada seguida 

por conduto forçado exposto (Figura 2.470).

PEDRA FURADA PE

Sirinhaém
Finalizada em abril de 2012
05 de novembro de 2011
Técnica escassa

Figura 2.470 – Arranjo da PCH Pedra Furada (Internet - http://www.atiaiaenergia.com.br/pchs/pedraFurada.php)

http://www.atiaiaenergia.com.br/pchs/pedraFurada.php
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2. Descrição do acidente

O acidente ocorreu pouco após o enchimento do reservatório e envolveu 

um trecho da barragem na margem esquerda. Aparentemente, a barragem 

de terra sofreu colapso, deixando um vão aberto entre a ombreira e o muro 

de concreto de abraço na margem esquerda. O terreno natural da ombreira 

esquerda também sofreu intensa erosão, haja vista uma extensa e alta 

cicatriz de escorregamento visível nas Figuras 2.471 e 2.472.

PEDRA FURADA PE

Figura 2.471 – Rompimento da barragem e da ombreira na extremidade 
esquerda (Cruz, 2017)

Figura 2.472 – Outra vista da brecha aberta no encontro com a ombreira 
esquerda (Cruz, 2017)
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3. Consequências do acidente

O rompimento da barragem causou o esvaziamento do reservatório, de 

forma gradativa e lenta, acarretando a interrupção da operação de teste das 

unidades geradoras.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas referências aos trabalhos de reparo da barragem, 

finalizados em abril de 2012.

5. Causas do acidente 

Não foram explicitadas no Relatório de Segurança de Barragens (ANA, 2013, pág. 

63) as causas do acidente. Provavelmente, o colapso foi por piping, embora não 

se saiba se teve início pela fundação da barragem ou pela ombreira esquerda.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 

anos 2012-2013. PCH Pedra Furada - pág. 63.

CRUZ, P.T. – Talk: Acidentes em barragens com Paulo Cruz. Oficina de Textos, 

São Paulo. Agosto/2017. 216 slides.

YOUTUBE - https://www.youtube.com/watch?v=5LQcbHXoNEM, acesso em 

06/05/2019.

PEDRA FURADA PE

https://www.youtube.com/watch?v=5LQcbHXoNEM
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1. Descrição da barragem

A barragem de Peixoto está situada no rio Grande, a jusante da hidrelétrica de 

Furnas e a montante da hidrelétrica de Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho), 

controlando 59.600 km² da bacia do rio Paraná, nos Estados de São Paulo e Minas 

Gerais. A barragem, com altura máxima de 72 m, é uma estrutura de concreto 

em arco simples sobre o canal profundo do rio, transmitindo os empuxos a 

dois grandes blocos de concreto gravidade que a separam do vertedouro, na 

margem direita, e da tomada d’água da casa de força, à esquerda. A casa de 

força semi-abrigada contém dez unidades Francis de eixo vertical, com o total 

de 478 MW instalados. O vertedouro original é composto por 11 vãos providos 

por comportas tipo segmento com capacidade total de vazão de 10.400 m³/s.

A rocha de fundação, dos grupos Araxá e Canastra, apresenta quartzitos 

muito fissurados intercalados com xistos e filitos, tendo se mostrado muito 

erodível sob fluxos de água em velocidade.

O projeto original compreendia uma barragem em concreto gravidade em 

eixo retilíneo abrangendo vertedouro e tomada d’água justapostos. Com a 

identificação do canal profundo no leito do rio, foi decidido, por economia, 

atravessar esse canal profundo com uma estrutura esbelta de pouco volume 

de concreto, tendo sido adotada a estrutura em arco simples (Figura 2.473). 

Essa solução, entretanto, sacrificou a hidráulica para descargas elevadas, 

uma vez que o vertedouro descarregava contra a margem oposta causando 

refluxo na casa de força e erosão na margem esquerda, onde se situa a 

subestação. O reflexo na casa de força foi agravado a partir da criação do 

reservatório de Estreito, que elevou levemente o nível d’água normal do 

canal de fuga de Peixoto.

PEIXOTO
MASCARENHAS DE MORAES

SP/
MG

Grande
1953 a 1956
Diversas, desde 1956 a 2002
Técnica
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Figura 2.473 - Vista da hidrelétrica de Peixoto no estágio original (CBDB, 2002)

PEIXOTO
MASCARENHAS DE MORAES

SP/
MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição dos incidentes

• Incidente inicial

O desvio do rio foi efetuado por túnel escavado na ombreira direita. O 

engenheiro Léo Amaral Penna, CEO do Grupo AMFORP e de todas suas 

subsidiárias, concessionário original da hidrelétrica de Peixoto, relatou 

ao autor F. Miguez o primeiro incidente. Ao final da obra, logo após o 

fechamento do túnel de desvio para a formação do reservatório, ocorreu uma 

cheia extraordinária que, além de promover o enchimento do reservatório 

em tempo muito curto, ocasionou intensa operação do vertedouro com 

consequente erosão regressiva.

• Consequência do incidente inicial

Por motivo de economia, as calhas do vertedouro não haviam sido 

concretadas. Esperava-se que as erosões para descargas correntes 

indicassem os tratamentos a serem efetuados nas calhas de cada vão do 

vertedouro. As elevadas descargas vertidas sobre a superfície da rocha da 

ombreira direita provocaram súbitas e intensas erosões que passaram a 

desfigurar, num processo acelerado, a encosta escavada a jusante dos vãos 

do vertedouro.

• Medidas de recuperação do incidente inicial

Numa emocionante corrida contra o tempo para minimizar os efeitos do 

intenso progresso das erosões, foi tomada a providência de dividir os 11 

vãos em três conjuntos de vãos contíguos, de maneira que a cheia era 

escoada, alternativamente, por dois dos três conjuntos, enquanto era 

providenciada a concretagem em regime de urgência das calhas sem 

vazão. Essa é a explicação da desuniformidade das feições das calhas do 

vertedouro original (Figura 2.473).

• Descrição dos incidentes subsequentes

O arranjo com descargas convergentes efluentes do vertedouro e da casa 

de força provocavam grandes oscilações de nível d’água no canal de fuga. 

Para vertimentos superiores a 4.400 m³/s havia galgamentos do muro de 

proteção existente na plataforma do tubo de sucção, a jusante, com risco de 

inundação da casa de força (Figuras 2.474 e 2.475). Com exceção dos três 

vãos à esquerda hidráulica do vertedouro, os demais oito vãos com calhas 

de baixa declividade lançam descargas até 3,9 m acima do nível d’água 

normal de jusante do canal de fuga, o que gera grande impacto sobre a 

massa líquida, com efeitos dinâmicos que se propagam na direção do canal 

de fuga e da margem esquerda, local da subestação de manobra, em forma 

de ondas de altura considerável. 

PEIXOTO
MASCARENHAS DE MORAES

SP/
MG
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PEIXOTO
MASCARENHAS DE MORAES

SP/
MG

Figura 2.474 – Turbulência 
e ondas no canal de fuga. 
Galgamento do muro jusante 
da casa de força (CBDB, 2002)

Figura 2.475 – Descargas 
vertidas de grandes alturas. 
Turbulências e vórtice no 
canal de fuga (CBDB, 2002)
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• Consequências dos incidentes subsequentes

As consequências das deficiências indicadas acima definiram inconvenientes 
restrições operativas nos reservatórios de Furnas e de Peixoto. Em Peixoto, 
as descargas vertidas deveriam ser limitadas a 4.400 m³/s. 

• Medidas de recuperação dos incidentes subsequentes

No processo inicial para obtenção de financiamento para a implantação da 
hidrelétrica de Furnas, situada a montante de Peixoto, foi apresentado ao 
Banco Mundial (BIRD) um estudo preliminar que indicava um vertedouro com 
capacidade total estimada em 13.000 m³/s, a ser escoada por sete vãos com 
comportas de segmento. Pouco depois, com a evolução do projeto, definiu-se 
10.527 m³/s como sendo a capacidade do vertedouro de Furnas. Entretanto, 
por mais que tivesse sido demonstrado que poderia ter sido eliminado um dos 
vãos do vertedouro de Furnas, o engenheiro do Banco Mundial, responsável 
pela operação do empréstimo, não abriu mão de contar com todos os vãos do 
vertedouro que haviam sido apresentados preliminarmente (os engenheiros 
J.R. Cotrim e F.H. Lyra, respectivamente, presidente e diretor técnico de Furnas, 
contaram ao autor F. Miguez que o engenheiro do Banco Mundial tinha ficado 
traumatizado por ter sido responsável pelo colapso de uma barragem por 
deficiência de capacidade de descarga), sob pena de inviabilizar a efetivação 
do empréstimo que, na época (governo Juscelino Kubitschek), seria o único 
para o País. Portanto, o vertedouro de Furnas, situado a montante de Peixoto, 
ficou com capacidade de descarga muito superior à de Peixoto.
Com o objetivo de sanar as deficiências hidráulicas em Peixoto e evitar 
as restrições operativas que implicavam em manter deplecionado o 
reservatório de Furnas durante o período úmido para criar volume de 
espera, foi efetuado um cálculo atualizado e conservador das descargas 
afluentes aos reservatórios de Furnas e de Peixoto e do trânsito das cheias 
nesses reservatórios. Foi utilizada a metodologia da cheia máxima provável 

e o modelo Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation desenvolvido 
pelo U.S. Army Corps of Engineers com dados de período úmido até então 
mais crítico (1990/1995). Mesmo para essas condicionantes mais severas, 
a descarga máxima provável afluente a Furnas seria de 18.000 m³/s, o que 
geraria a descarga defluente de 12.297 m³/s. Em Peixoto, a descarga máxima 
afluente seria 16.107 m³/s e a descarga defluente seria de 13.656 m³/s. Com 
isso, passou a ser justificável a implantação de um descarregador de cheias 
adicional em Peixoto com capacidade de cerca de 3.000 m³/s - que se 
tornaria o extravasor de serviço, com prioridade de operação (Figura 2.476).
O vertedouro adicional foi implantado na margem esquerda em escavação 
próxima ao extremo da tomada d’água, composto por dois vãos providos 
de comportas tipo segmento de 12 m de largura por 19,12 m de altura, calha 
de 306 m de extensão e 4,27% de declividade, com salto de esqui de 38º 
com a horizontal. Complementarmente foi implantado um muro quebra-
ondas na casa de força e um dique de proteção da subestação de manobra. 
Dessa maneira foram conseguidas melhores condições de segurança para a 
hidrelétrica e eliminadas as restrições operativas em Furnas e em Peixoto. 
As obras de reabilitação foram executadas entre 1998 e 2002.

5. Causas dos incidentes

Tanto a erosão das calhas inicialmente não concretadas no vertedouro original, 
quanto o deficiente desempenho hidráulico na área a jusante envolvendo riscos 
à casa de força e à subestação de manobra, foram decorrentes de economia na 
implantação da usina e da elevação do nível d’água do canal de fuga originado 
do remanso do reservatório de Estreito. Como referido ao longo do texto, o 
encurvamento do eixo sacrificou a hidráulica para descargas elevadas, uma vez 
que o vertedouro descarregava contra a margem oposta, causando refluxo na 
casa de força e erosão na margem esquerda, onde se situa a subestação.

PEIXOTO
MASCARENHAS DE MORAES
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PEIXOTO
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Figura 2.476 - Vista aérea da hidrelétrica de Peixoto após a implantação do vertedouro adicional (CBDB, 2002)
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6. Material consultado

CARVALHO, E. – Mascarenhas de Moraes (Peixoto), projeto e construção do vertedouro complementar – Grandes Vertedouros Brasileiros – Comitê Brasileiro de 

Barragens - Rio de Janeiro, 2009. Pág. 115 – 122.

CBDB – Comitê Brasileiro de Barragens – Large brazilian spillways. Rio de Janeiro. 2002. 205 páginas.

MELLO, F.M. & ROCHA, J.A.R. – Proposições para ampliação de capacidade instalada e para melhoramentos de natureza hidráulica em usina hidroelétrica em 
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Peti está localizada no vale do rio Santa Bárbara, no 

município de São Gonçalo do Rio Abaixo, microrregião do Médio Piracicaba, 

Estado de Minas Gerais. A atual usina é a segunda construída no local, tendo 

sido precedida por uma de menor porte, construída por volta de 1900 para 

atender à Mineração de Ouro São Bento, fornecendo energia elétrica. A primeira 

usina operou até 1956, quando foi desativada. A atual usina foi construída entre 

1943 e 1946, pela Companhia Força e Luz de Minas Gerais (CFLMG), que a cedeu 

à CEMIG em 1973, sendo por esta operada até os dias atuais.

O arranjo consiste em uma barragem de concreto em arco simples, apoiada em 

granito-gnaisse maciço, com altura máxima de 46 m e comprimento de crista 

de 85 m. A seção da barragem possui 6,70 m de espessura na base e 3,10 m 

no coroamento. O controle do nível do reservatório é feito por seis comportas 

tipo vagão, sendo a capacidade máxima de escoamento de 1.008 m3/s. Junto 

à ombreira direita, existe outra comporta menor, para descarga de detritos 

(Figura 2.477).

A casa de força, situada 1,3 km a leste da barragem, é servida por um túnel 

adutor que liga a tomada d’água na chaminé de equilíbrio. A potência 

instalada é de 9,4 MW, em duas unidades geradoras, com turbinas Francis, 

que operam sob uma queda de 74 m.

PETI MG
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Figura 2.477 – Aspecto da barragem (Oliveira, 2013)
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2. Descrição do incidente

O incidente na barragem de Peti consistiu no surgimento e avanço de um processo 

de deterioração do concreto. O registro das primeiras fissuras é de 1963, sendo 

possível que tenham surgido anteriormente. As fissuras foram inicialmente 

observadas nos blocos de apoio da barragem, na região das ombreiras, nos 

pilares do vertedouro, nos blocos laterais e na extremidade esquerda do arco.

Desde a década de 1970, a CEMIG tem realizado estudos para identificar 

as causas do aparecimento generalizado de fissuras, principalmente 

observadas e mapeadas ao longo do paramento de jusante (Figura 2.478). 

Na época, o consenso geral era de que o concreto estaria sofrendo um 

processo de expansão com o tempo, embora as causas não estivessem 

sendo identificadas.

Figura 2.478 - Croquis de fissuras identificadas na face jusante e instrumentação, mapeadas em 
setembro de 1997 (Balbi, 2008)
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Nas décadas seguintes, com o melhor conhecimento do processo de Reação 

Álcali-Agregado (RAA), constatou-se ser esta uma das principais causas das 

fissuras observadas na barragem de Peti. A reação que ocorre entre determinados 

agregados e os álcalis do cimento leva à formação de um gel que absorve água e 

expande, provocando aumento de tensão, fissuração do concreto e deformações 

estruturais. Como possíveis consequências, a fissuração pode levar à perda de 

estanqueidade da estrutura e à redução da resistência do concreto. Por outro 

lado, o aumento de volume da estrutura pode causar dificuldade na operação 

das comportas, podendo até levar ao travamento.

Um relatório da Holanda Engenharia, em 2002, concluiu que a ocorrência 

de RAA é inquestionável, dadas as evidências presentes. A Figura 2.479 

mostra a intensidade da fissuração no concreto.

Figura 2.479 – Exemplo de fissuração em peça de concreto (Oliveira, 2013)
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3. Consequências do acidente

Não ocorreu qualquer transtorno com o funcionamento e desempenho 

da barragem, mas a intensidade da degradação da qualidade do concreto 

levou a CEMIG a incrementar as medidas de monitoramento e a realizar 

intervenções para combater e conter o avanço do processo de RAA. 

4. Medidas de recuperação

Consta que, na tentativa de se conter a expansão causada pela RAA, foram 

realizados furos de drenagem na ombreira esquerda. Houve tratamento das 

trincas e o paramento de montante foi impermeabilizado com camada de 

emulsão asfáltica.

A caracterização do processo de RAA foi estudada através de ensaios 

petrográficos em amostras do concreto extraída do maciço em 1974 e 2001. 

Ensaios de caracterização do concreto foram realizados de tempos em 

tempos para acompanhar a evolução de sua resistência.

Em 1984 e 1993 foram realizadas novas operações de impermeabilização 

do paramento de montante da barragem. Em 1997 foram instalados dois 

extensômetros de hastes múltiplas, quatro medidores triortogonais de junta e 

quatro marcos superficiais de deslocamento com o objetivo de acompanhar 

as taxas de expansão e evolução do concreto e observar a movimentação das 

juntas entre o arco e os blocos de apoio, bem como a deflexão da crista para 

montante. O comportamento da barragem é monitorado permanentemente 

pela CEMIG dentro de seu Programa de Segurança.

5. Causas do acidente 

Quando surgiram os primeiros indícios de trincamento no concreto do corpo 

da barragem, na década de 1960, o mecanismo de RAA não era profundamente 

conhecido, embora se tenha percebido que o concreto estava sofrendo um 

processo de expansão com o tempo. Nas décadas seguintes foi possível 

afirmar que a degradação progressiva do concreto ocorria pela reação entre 

o agregado rochoso e os álcalis do cimento, o que provocava o aumento de 

tensões internas, a nível intergranular, resultando na fissuração que aparecia 

de maneira generalizada nas paredes externas da estrutura.

PETI MG
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Caso emblemático – O caso reafirma a importância do acompanhamento e 

interpretação tempestiva da instrumentação em uma barragem. O gradual 

aumento dos níveis d’água internos, sem interveniência de fatores externos, 

pode ser o reflexo de um processo de colmatação do sistema de drenagem 

interna, pela conjugação de fatores físico-químicos e agentes biológicos. O 

estudo do caso despertou a atenção sobre o mecanismo de biodegradação 

do concreto e deterioração insuspeita de materiais minerais outros, quais 

rocha, cerâmica ou vidro.

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Piau foi construída pela Central Hidrelétrica de 

Piau (CEPIAU), tendo entrado em operação em junho de 1955. Em 1962 foi 

incorporada à Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG). Está localizada no 

rio Piau, no município homônimo, a cerca de 240 km de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais.

O arranjo geral mostra a barragem do rio Piau como uma obra de terra, com 

seção homogênea, altura máxima de 23,50 m e comprimento de crista de 95 

m. O escoamento das águas para jusante ocorre através de um vertedouro 

de soleira livre, implantado na ombreira direita, complementado por outro 

vertedouro tipo tulipa, localizado nas vizinhanças do primeiro (Figura 2.480). 

O empreendimento compreende ainda um túnel de adução com 2.790 m de 

extensão, chaminé de equilíbrio, conduto forçado com 850 m de comprimento 

e a casa de força, dotada de duas unidades de 9.000 kW, com unidades Francis 

sob uma queda nominal de 211 m.

A seção transversal típica da barragem homogênea apresenta algumas 

peculiaridades, como a permanência de material aluvionar em parte da 

fundação, a posição do filtro vertical situado muito a jusante da linha de 

centro da barragem e, consequentemente, sem atingir a mesma elevação 

do reservatório, e um sistema de drenagem constituído por três canaletas 

preenchidas por tubos perfurados envolvidos em areia e brita, que conduzem 

as águas para um poço implantado a jusante da estrutura, em vez do tapete 

horizontal usualmente empregado em obras similares (Figura 2.481).

A barragem do Piau possui um sistema de instrumentação geotécnica 

abrangente, composto por piezômetros Casagrande, medidores de nível 

d’água e marcos superficiais. O controle e monitoramento do desempenho 

geotécnico da barragem estão centralizados nos registros piezométricos 

periódicos efetuados nos medidores instalados no aterro e fundação da 

mesma. Este monitoramento sistemático desempenhou um papel importante 

em todas as intervenções feitas por ocasião dos diversos incidentes ocorridos.

PIAU MG
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Figura 2.480 – Arranjo geral 
(Cruz, J.F., 2007)

Figura 2.481 – Seção 
transversal da barragem 
(Cruz J.F. & outros, 2006)

PIAU MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

2. Descrição dos eventos

Ocorreu uma sucessão de incidentes, alguns dos quais com proporções 

suficientes para demandar a adoção de medidas corretivas. Desde o primeiro 

ano de operação da barragem foram registradas algumas ocorrências que 

levaram a intervenções para melhorar seu comportamento. Na barragem 

de terra foram feitos reparos com o objetivo de melhorar e controlar a 

percolação pelo maciço, fundação e ombreira.

Em 1956 ocorreram surgências d’água na base da ombreira esquerda. Para 

redução do fluxo foram feitas injeções de cimento-argila considerando-

se a faixa provável de percolação. Em maio de 1962 foram novamente 

observadas surgências na ombreira esquerda, com vazão de 0,58 l/s. Optou-

se, desta vez, por executar drenos de brita no pé de jusante para coletar e 

ordenar essas surgências.

Uma terceira ocorrência foi constatada em abril de 1971, quando pequenas 

surgências e áreas empoçadas apareceram novamente na ombreira 

esquerda. Estas surgências foram monitoradas visualmente e através 

da instrumentação durante alguns anos até que, em 1979, foi executado 

um dreno profundo de pé para rebaixamento do nível freático na região, 

objetivando solucionar definitivamente o problema. O projeto consistiu 

em três valas profundas, sendo a maior com 38 m de comprimento e 

profundidade média de 2,9 m.

Em 1997, os instrumentos instalados na ombreira esquerda passaram a 

apresentar um comportamento anômalo. Os piezômetros começaram a 

apresentar níveis d’água crescentes, ao mesmo tempo em que o vertedor 

de vazão, instalado no final do sistema de drenagem, registrava diminuição 

das vazões drenadas. Na tentativa de solucionar o problema, foram feitas 

limpeza e dissipação de carga em todos os instrumentos. Mas o resultado 

não foi satisfatório. Os estudos então realizados sobre o comportamento da 

barragem concluíram pela existência de níveis d’água elevados a jusante 

do filtro vertical, indicando um funcionamento inadequado do sistema 

de drenagem interno, ligado à baixa capacidade de vazão do sistema de 

drenagem ou à elevada permeabilidade do solo de fundação.

Em 2002 foi observada uma grande área úmida no pé de jusante da 

barragem, sempre do lado esquerdo, ao mesmo tempo em que a piezometria 

atingia níveis de alerta, indicando claramente a existência de algum tipo de 

colmatação do sistema de drenagem. A Figura 2.482 mostra a evolução dos 

níveis d’água nos MN-024 e MN-05, com destaque na constante elevação 

entre 1997 e 2002. As informações fornecidas pela instrumentação, somadas 

às observações visuais, indicaram claramente que o sistema de drenagem 

interno da barragem se encontrava parcialmente entupido.

Um evento significativo ocorrido em data não identificada consistiu em um 

grande deslizamento próximo à tomada d’água, junto à margem direita do 

reservatório. Atribuído às águas pluviais, provocou o assoreamento parcial 

do reservatório, ameaçando alcançar e afetar a própria tomada d’água.

PIAU MG
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Figura 2.482 – Evolução dos níveis d’água nos PZ-024 e PZ-025 (Cruz, J.F. & outros, 2006)
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3. Consequências dos eventos

Como já referido e descrito no item anterior, não ocorreu qualquer acidente, 

mas sim uma sucessão de incidentes, invariavelmente localizados na base 

da ombreira esquerda, requerendo monitoramento constante, campanhas 

de investigações adicionais por meio de sondagens e ensaios de laboratório, 

bem como sucessivas análises de percolação e avaliações das condições de 

estabilidade da barragem.

4. Medidas de recuperação

A solução para o problema recorrente apresentado surgiu quando se decidiu, 

em 2002, tentar desobstruir o sistema de drenagem. Através da manilha 

coletora da drenagem do filtro profundo foi introduzido um desentupidor 

do tipo “roto-rooter”. Logo nos primeiros metros de extensão começou a 

sair um material gelatinoso escuro. Conforme a sonda ia sendo introduzida 

no material, este aumentava em quantidade. A aproximadamente 18 m de 

extensão houve resistência à introdução da sonda, quando, de repente, 

começou a sair pela manilha uma grande quantidade de material gelatinoso 

juntamente com a areia do sistema de drenagem que envolvia a manilha. A 

Figura 2.483 ilustra o momento da desobstrução.

PIAU MG

Figura 2.483 – Desobstrução da tubulação de 
drenagem (Cruz, J.F., 2007)
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Imediatamente, os níveis dos instrumentos instalados no interior do dreno 

voltaram aos valores normais, anteriores a janeiro de 1997 (Figura 2.482, 
anterior). Após o evento, novas avaliações conduziram à execução de uma 

obra de recuperação no dreno auxiliar de pé da barragem. A manilha de 

concreto, afetada pelo processo de colmatação, foi trocada por um tubo de 

PVC flexível, da marca Kananet, com diâmetro de 6” (15,24 cm), resistente 

ao ataque de bactérias. A saída do dreno foi ajustada para que trabalhasse 

desafogado, evitando o desenvolvimento das bactérias. Outras medidas 

complementares foram adotadas.

O assoreamento decorrente de escorregamento ocorrido nas vizinhanças 

da tomada d’água foi removido mecanicamente após rebaixamento do 

nível d’água, tendo o material sido empurrado para a área do volume morto 

do reservatório. A cicatriz do escorregamento teve que ser tratada para 

colocar um fim ao carreamento de material através da implantação gradual 

de muros de arrimo feitos com sacos de solo cimento, partindo da parte 

inferior e subindo sucessivamente a encosta.

5. Causas do acidente 

O fenômeno de biodeterioração, responsável pelos eventos relatados, ocorre 

com a participação de microorganismos, bactérias, líquens e fungos e sua 

intensidade depende da conjugação de condições ambientais favoráveis. Sua 

atuação se efetua não apenas na colmatação de vazios (porosidade de areias 

e pedregulhos), impedindo o fluxo da água, mas também na produção de 

substâncias ácidas orgânicas e inorgânicas, capazes de atacar os compostos 

hidratados do cimento, deteriorando e destruindo dutos e estruturas de concreto. 

Este mecanismo tem contaminado o sistema de drenagem em diversas outras 

barragens, manifestando-se, invariavelmente, na interface entre os meios interno 

e externo, quando o ambiente passa de anaeróbio para aeróbio.

O sistema de drenagem horizontal por meio de tubos implantados em 

valetas na base da barragem de Piau se revelou um elemento de alta 

vulnerabilidade devido à facilidade com que o processo físico-biológico-

químico de colmatação provocou sua obstrução, com perda significativa 

de eficiência, a ponto de colocar em risco a segurança global da barragem. 

Maiores consequências foram evitadas graças à acuidade e perseverança 

dos operadores da usina e às importantes informações fornecidas pela 

instrumentação (medidores de vazão, piezômetros e medidores de nível 

d’água) à medida que o processo de colmatação se agravava, até indicar o 

alívio das pressões quando da eliminação das obstruções.

PIAU MG
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Caso emblemático – O caso da barragem de Piaus é emblemático por 

documentar a ocorrência de trincas transversais ao eixo da barragem, 

surgidas pouco tempo após a finalização da obra. Há, no Brasil, registro 

de diversas ocorrências similares, como os casos das barragens de 

Boqueirão das Cabaceiras e Caxitoré, no Ceará (Pessoa, 1964). Trata-se de 

uma situação que desperta cuidados, pois pode chegar a favorecer o fluxo 

d’água cruzando o corpo da barragem, com alto potencial de situação 

crítica quanto à segurança da obra. A integridade da barragem fica na 

dependência da capacidade dos filtros e transições implantados a jusante 

do núcleo exercerem o controle do caminho de fluxo preferencial, inibindo 

a implantação de um processo de erosão regressiva. Em geral, uma situação 

similar requer a adoção de medidas reparadoras urgentes.

1. Descrição da barragem

A barragem de Piaus, no Estado do Piauí, tem 45 m de altura e foi erguida em 

um boqueirão do córrego Marçal, caracterizado por ombreiras íngremes com 

declividade média de 42% (25º) na ombreira esquerda e 39% (21º) na direita. 

O clima semi-árido da região, com rios intermitentes, permitiu a construção 

do maciço de terra compactada sem desvio do curso d’água. Trata-se de 

barragem de terra de seção homogênea, com filtro vertical alinhado com 

o eixo e ligado a um tapete horizontal drenante que despeja as águas de 

infiltração para um corpo de enrocamento implantado no pé de jusante.

Quanto às condições de fundação no boqueirão escolhido para a barragem, 

constata-se no local a presença de um substrato rochoso constituído 

por um gnaisse cataclástico por vezes aflorante, com frequentes veios de 

quartzo, faixas miloníticas e zonas de brechas, apresentando-se, de modo 

geral, muito fraturado. A cobertura em solos de alteração e residuais não 

é constante, podendo estar ausente em áreas restritas de afloramentos 

rochosos, ou, então, alcançar espessura superior a dezena de metros. No 

fundo do vale, a sedimentação fluvial propiciou a formação de um pacote 

irregular de materiais de granulometria e espessura irregulares.

2. Descrição do acidente

Três meses após a conclusão da obra surgiram duas trincas transversais 

na ombreira esquerda e três na ombreira direita. As trincas apareciam em 

toda a largura do coroamento, indo desde o enrocamento de montante até 

o revestimento graúdo do talude de jusante. A maior trinca da ombreira 

esquerda apresentava uma abertura entre 3 e 5 cm e na ombreira direita 

entre 1 e 3 cm . As trincas se apresentavam secas, visto que o enchimento do 

reservatório se encontrava em fase incipiente (Figura 2.484).

PIAUS PI
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Figura 2.484 – Localização das trincas transversais ao eixo nas ombreiras 
(Miranda & outros, 2011)
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3. Consequências do acidente

Para investigar a continuidade das trincas em profundidade foram abertos 

poços de inspeção, ao longo das mesmas, tendo-se constatado que 

as trincas praticamente deixavam de ser perceptíveis entre 7 e 8 m de 

profundidade. Isso equivalia a dizer que as trincas alcançavam entre 4 e 5 m 

abaixo do nível máximo do reservatório (ainda não atingido naquela época). 

A eventual evolução das trincas foi monitorada, durante algum tempo, com 

pinos metálicos de referência cravados em ambos os lados das mesmas.

4. Medidas de recuperação

O processo de recuperação teve início com a abertura de uma cava de 

acesso, aberta no sentido do eixo da barragem, com largura de 4,50 m e 

distante 1 m da borda jusante do coroamento nos locais das rachaduras. A 

execução da cava teve como objetivo permitir a abertura de uma trincheira 

com 5 m de profundidade, limite da lança escavadeira (Figura 2.485) e com 

largura de 1,20 m.

PIAUS PI

Figura 2.485 – Abertura de cava de acesso, seguida por escavação de trincheira com 
retroescavadeira, em correspondência às trincas na ombreira direita (Miranda & 
outros, 2011)
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Em seguida, realizou-se o reaterro manual da trincheira, com emprego de 

uma mistura de solo de jazida e bentonita (2,5%), em umidade ligeiramente 

superior à umidade ótima. A mistura do solo com a bentonita foi espalhada 

no interior da trincheira em camadas de 15 cm de espessura e, em seguida, 

compactada (Figura 2.486).

Concluído o reaterro da trincheira, o trecho remanescente da trinca que 

aflorava no interior da cava de acesso, a montante da trincheira, foi injetado 

por gravidade com calda bentonita-cimento. Os melhores resultados para 

injeção somente por gravidade foram obtidos com uma calda de 75% de 

água, 18% de cimento Portland e 7% de bentonita.

PIAUS PI

Figura 2.486 – Enchimento e compactação da trincheira 
(Miranda & outros, 2011)
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5. Causas do acidente 

O surgimento das trincas pouco após o final do processo construtivo, sem 

a presença de água do reservatório (que se encontrava em fase incipiente 

de enchimento) está, provavelmente, associado à ocorrência de recalques 

diferenciais pós-construtivos. Embora não se disponha de uma vinculação 

clara da ocorrência das trincas com o estaqueamento da barragem, o 

histórico de construção da barragem registra dois aspectos, que podem 

estar ligados à origem das mesmas. 

Na ombreira esquerda foi aberta uma trincheira no sentido montante-

jusante para inserção do conduto de adução que, saindo da tomada d’água, 

localizada no interior do reservatório, iria conduzir as águas para a casa de 

válvulas, situada a jusante da barragem. A Figura 2.487 ilustra a presença 

da referida trincheira que penetrou em rocha e foi escavada com paredes 

íngremes. Dada a forte declividade das paredes da trincheira, o processo de 

preenchimento da trincheira por compactação do aterro pode ter originado 

recalques diferenciais elevados, que podem ter ultrapassado a resistência 

do aterro, dando margem ao surgimento das trincas transversais ao eixo da 

barragem.

Na base da ombreira direita, a trincheira para a implantação do cut-off 

da barragem teve que ser aprofundada para eliminar sedimentos fluviais 

recentes, arenosos e permeáveis, bem como um horizonte de solo proveniente 

da decomposição das rochas gnáissicas, ocasionando o aparecimento de 

uma cavidade de altura da ordem de dezena de metros em relação ao terreno 

circundante. A Figura 2.488 documenta a presença da referida cavidade e 

os trabalhos de execução das injeções da cortina de vedação. Recalques 

diferenciais acentuados podem estar na origem das trincas observadas após 

a finalização do aterro da barragem.

Nos dois casos citados, recalques diferenciais podem estar associados a esses 

desníveis bruscos e acentuados, superando a resistência do aterro da barragem.

PIAUS PI
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PIAUS PI

Figura 2.487 – Trincheira aberta 
na ombreira esquerda, para 
implantação do conduto de adução 
(Foto dos autores – agosto/2007)

Figura 2.488 – Trincheira aberta 
no aluvião e em rocha superficial 
intemperizada para o cut-off da 
barragem, na base da ombreira direita 
(Foto dos autores – janeiro/2006)
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6. Material consultado

JARDIM, W.F.D.; MIRANDA, A.N.; RANGEL, M.H. & MALVEIRA, V.T.C. - Transversal Crack Repairs in Piaus Dam - II Congresso Internacional de Conservacion Y 

Reabilitacion de Presas, Zaragosa/ES - 2010

MIRANDA, A.N., MALVEIRA, V. & JARDIM, W.F. – Correção de trincas transversais na barragem Piaus. In: In: XXVIIII Seminário Nacional de Grandes Barragens, Rio de 

Janeiro, 2011. T103 A04 Power Point. 23 páginas.

PESSOA, J.C.C.P. – Acidentes em barragens. II Seminário Nacional de Grandes Barragens – Comitê Brasileiro de Grandes Barragens - Sanevia, Rio de Janeiro, n°  

26, maio/1964. Pág. 93-101.
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem foi construída com o objetivo de conter o rejeito proveniente 

das atividades minerárias da mina do Pico São Luiz. O aterro vinha sendo 

executado gradativamente por alteamentos sucessivos de aproximadamente 

3 m conforme o rejeito assoreava o reservatório. Os alteamentos eram 

feitos em ponta de aterro, sendo o material lançado sem qualquer tipo de 

compactação. O material utilizado era o itabirito pobre, friável, na faixa da 

areia fina, contendo fragmentos lamelares de itabirito duro. 

Nas ombreiras, a barragem se apoiava sobre crosta de canga muito 

resistente, mas de permeabilidade elevada. Na base, a barragem estava 

apoiada sobre sedimentos argilosos moles, naturais, com cerca de 7 m de 

espessura, presentes desde antes da construção (Figura 2.489).

PICO SÃO LUIZ MG

Córrego local 
Alteamento gradual
Junho de 1985, julho de 1986 e 02/10/1986
Técnica

Figura 2.489 – A barragem em planta (Parra & Ramos, 1987)
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A barragem possuía altura de aproximadamente 20 m, prevendo-se 

seu alteamento por mais 10 m. Os taludes de montante e de jusante 

apresentavam inclinação média de 1,0V:1,1H, equivalente a 42°, sem 

bermas intermediárias. A extensão da barragem era de 80 m e a largura na 

crista, superior a 10 m (Figura 2.490).

No encontro com a ombreira direita, o aterro era mais baixo, de cerca de 

3 m, de modo a funcionar como vertedouro, forrado com blocos de itabirito.

Figura 2.490 – Seção transversal da barragem (Parra & Ramos, 1987)

PICO SÃO LUIZ MG
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2. Descrição dos acidentes

Um primeiro acidente ocorreu em junho de 1985, quando um trecho de aterro 

da barragem rompeu junto à ombreira esquerda, provocando a movimentação 

de material da fundação por uma distância de 30 a 40 m. Na ocasião, a altura do 

aterro no local do acidente era da ordem de 15 m. Essa primeira ruptura ocorreu 

no trecho em que a barragem estava apoiada sobre argila mole. O trecho 

rompido foi recomposto com blocos de itabirito duro, mas o eixo da barragem 

foi curvado para montante, de modo a evitar surgências remanescentes na 

saia do aterro. Desta forma, o lançamento de parte do material ocorreu sobre 

o rejeito acumulado no reservatório. Uma plataforma de blocos de itabirito foi 

implantada a jusante, como berma de estabilização.

Cerca de um ano mais tarde, em julho de 1986, uma inspeção constatou a 

presença de extensa surgência na saia do aterro, alcançando 4 a 5 m acima 

da cota da plataforma de jusante. Foram também observadas rachaduras 

no talude jusante até 1 m da crista. O abaulamento do talude era visível e o 

aterro se encontrava com muitas rachaduras com surgências generalizadas. 

Foi então colocado em andamento um trabalho de estabilização da 

barragem e do vertedouro. 

Antes da conclusão dos trabalhos foi necessário altear o aterro em 3 m. Na 

madrugada do dia 2 de outubro de 1986, a barragem rompeu na região do 

vertedouro, deixando o resto do aterro intacto.

3. Consequências do acidente

Com a ruptura, ocorreu a saída do material da cunha deslizante, já 

inteiramente fluido, causando danos a jusante. A lama avançou com altura 

máxima entre 2 e 3 m por mais de 10 km, apesar da pequena declividade 

do talvegue. A linha da estrada de ferro da Vale do Rio Doce foi arrastada 

pela enxurrada, paralisando o transporte de minério. Uma pequena ponte 

de concreto foi destruída. Não houve vítimas fatais.

4. Medidas de recuperação

A recuperação da barragem teve início com a construção de um dique 

a jusante para retenção do rejeito proveniente da erosão do material 

sedimentado no reservatório, evitando ser carreado pelas águas do lençol 

freático e das chuvas. A água de lavagem do minério passou a ser lançada 

temporariamente em outro reservatório da mina. Em seguida, construiu-se 

nova ensecadeira a montante do trecho rompido, bombeando-se as águas 

represadas para jusante. Procedeu-se, então, a limpeza da fundação no 

trecho da barragem a ser reconstruído, removendo-se a lama. O talude direito 

foi retaludado, ao mesmo tempo em que foi escavado um novo canal para 

o vertedouro na mesma ombreira. Houve emprego de argamassa e manta 

PICO SÃO LUIZ MG
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de bidim nas superfícies preparadas para a reconstrução da barragem, 

nos flancos montante e jusante. O aterro foi reconstruído com o emprego 

do itabirito pobre, com os materiais provenientes do retaludamento da 

ombreira direita e da escavação do vertedouro. Foram também implantadas 

bermas de equilíbrio e um sistema de drenagem interna ao aterro.

Retroanálises levaram à determinação dos parâmetros de resistência, tanto 

do material do aterro, quanto das argilas moles presentes na fundação. Para 

o aterro foram considerados representativos valores de 34,5° para o ângulo 

de atrito e 3,8 tf/m2 para a coesão. Para o material argiloso da fundação 

chegou-se ao valor de 10° para o ângulo de atrito e 1,3 tf/m2 para a coesão. 

No projeto de reconstrução foram testadas várias geometrias para a 

seção transversal, com adoção de um fator de segurança mínimo de 1,5 

na condição de fluxo estabilizado. Foram também utilizadas bermas de 

estabilização (Figura 2.491).

Modificou-se, também, o processo de alteamentos posteriores, executando-

os de baixo para cima, em camadas de 0,50 m, lançadas e compactadas 

com o próprio equipamento de transporte e lançamento.

Figura 2.491 – Estudo de alteamento da barragem após recuperação (Parra & Ramos, 1987)

PICO SÃO LUIZ MG
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5. Causas do acidente

Diversas hipóteses foram levantadas a respeito das causas do acidente maior, 

de outubro de 1986. O início do processo de ruptura, na região do vertedouro, 

teria sido causado por uma, ou mais, das seguintes razões: a) erosão superficial 

seguida pelo solapamento do pé do aterro; b) erosão interna regressiva do 

material do aterro; c) aumento das poropressões devido ao alteamento do 

aterro, modificando as condições de equilíbrio do maciço.

Tendo em vista o estado de fluidez da lama de rejeito, concluiu-se que o 

maciço rompido teria sofrido um processo de liquefação. A evolução da fase 

de escorregamento para a de solifluxão estaria ligada a: a) inexistência de um 

sistema de drenagem interna, o que permitiu a saturação de grande parte 

do aterro; b) método de construção em aterro lançado sem compactação, 

resultando em material fofo com índice de vazios elevado; c) granulometria 

na faixa de areia fina siltosa, sem presença de argila. A conjugação desses 

fatores teria levado à perda total de resistência com a saturação do aterro.

6. Material consultado

ICOLD - International Commission on Large Dams – Tailing Dams – Risk of 

dangerous occurrences – Lessons learnt from practical experience. Bulletin 

121. 2001. 144 páginas.

PARRA, P.C. & RAMOS, J.V. – Ruptura, recuperação e estabilização da 

barragem de rejeitos da Mina do Pico São Luiz. In: Simpósio sobre barragens 

de rejeitos e disposição de resíduos industriais e de mineração. Rio de 

Janeiro, 1987. Anais... Rio de Janeiro: ABMS/ABGE/CE, 1987. V.1. p. 445-462.

SOARES, L. – Barragem de rejeito. Comunicação Técnica elaborada para 

o Livro Tratamento de Minérios, 5ª Edição – Capítulo 19 – pág. 831–896. 

Editores: Luz, A.B., Sampaio, J.A. & França, S.C.A. – CETEM/COPM. 2010.
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1. Descrição da barragem

A barragem Engenheiro Ávidos, do açude Piranhas, está localizada no 

município de Cajazeiras, Estado da Paraíba, no rio Piranhas, controlando 

uma área de drenagem de 1.124 km². Sua construção foi iniciada em 1932 

e finalizada em 1936 pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS). (Figura 2.492). O projeto original consistia em uma barragem 

zonada, de terra e enrocamento, com uma cortina de concreto servindo 

de elemento de vedação, estendendo-se ao longo do eixo longitudinal da 

barragem, que possui um comprimento de crista de 340 m e altura máxima 

de 44 m. O talude de montante tinha declividades variáveis de 2:1, 2,5:1 e 

3:1 de cima para baixo. O talude de jusante era de 1,6:1. O vertedouro era de 

crista livre situado sobre a crista e talude de jusante da barragem, com ogiva 

em concreto de 160 m de extensão projetado para uma vazão de 800 m³/s.

Dentre quatro barragens construídas no mundo com essa concepção (as 

outras três eram nos EUA), foi a única a resistir durante quase 30 anos de 

operação, até sofrer uma ampla reforma na década de 1970.

A margem esquerda é composta por quartzito decomposto com muitos 

matacões e elevada permeabilidade, enquanto a ombreira direita é 

constituída por gnaisse intemperizado. 

PIRANHAS
ENGENHEIRO AVIDOS

PB

Piranhas
1932 a 1936
1963
Técnica

Figura 2.492 – Vista geral da barragem (DNOCS)
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A tomada d’água é provida de dois tubos alojados em células de concreto 

armado que cruzam o corpo da barragem. A montante, as tubulações 

terminam em duas torres cilíndricas. O controle é feito por duas comportas 

circulares externas e dois registros localizados no interior das duas torres.

Originalmente, o vertedouro estava colocado na parte central da barragem, 

como estrutura de escoamento livre, revestido com placas de concreto armado 

implantadas sobre o talude de jusante da barragem. O talude de montante era 

inteiramente revestido por delgadas placas de concreto (Figura 2.493).

Para possibilitar o escoamento da água por sobre a crista da barragem, o 

trecho de vertedouro recebeu reforço estrutural, conforme Figura 2.494.

Figura 2.493 – Seção transversal 
da barragem (IFOCS, 1936)

Figura 2.494 – Detalhe do 
acabamento na crista vertente, 
em correspondência ao 
vertedouro (DNOCS, 1982)

PIRANHAS
ENGENHEIRO AVIDOS
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2. Descrição do acidente

Após a construção, a barragem sofreu recalques e movimentos que causaram 

a abertura de algumas juntas entre placas de concreto. Esses distúrbios se 

acentuaram após uma cheia em 1963, que provocou vertimento com lâmina 

máxima de 0,30 m de altura. A partir de então, foram iniciados estudos e 

observações para monitorar o comportamento da barragem. Constatou-se que 

ocorreu abatimento do enrocamento e ruptura do mesmo na parte jusante, 

bem como abatimento do maciço de terra a montante da cortina de concreto.

Consta que o reservatório foi operado a níveis relativamente baixos durante 

toda sua existência, de onde se deduz que o vertimento causado pela cheia 

de 1963 deve ter representado um fato excepcional (talvez único) na vida 

útil da barragem. Não foi encontrada explicação para a preservação do nível 

do reservatório baixo, mas é possível que isso tenha decorrido de temores 

relacionados com o comportamento da barragem - caso o nível se elevasse. 

Fato curioso é que Padre Cícero, personalidade muito influente na região, 

foi visceralmente contra a construção da barragem e chegou a prever que 

ela colapsaria.

3. Consequências do acidente

Assinado um convênio pelo DNOCS com o U.S. Bureau of Reclamation, o 

engenheiro O. Rice recomendou a não recuperação do vertedouro existente 

e a implantação de um novo vertedouro, fora do corpo da barragem. 

4. Medidas de recuperação

Em 1972 foi projetado um novo vertedouro situado na ombreira direita 

da barragem, aproveitando-se as condições favoráveis do relevo. A vazão 

de projeto foi duplicada em relação à do projeto original, passando para 

1.610 m3/s. O vertedouro passou a ser provido de duas comportas de 

segmento de 9 m x 10 m, seguidas por calha revestida em concreto armado, 

terminando em uma bacia de dissipação provida de salto de esqui, tendo 

correspondido a uma escavação de 300.000 m³ e um volume de concreto de 

16.000 m³ (Figura 2.495).

Outras medidas foram previstas para conferir à barragem condições 

de segurança. Dentre elas, a implantação de um corpo adicional de 

enrocamento do lado jusante (Figura 2.496). 

Não se sabe ao certo se todas as medidas recomendadas foram efetivadas, 

visto que muito dependeria das condições encontradas durante a reforma 

prevista. Tampouco se teve acesso a informações posteriores sobre a 

referida reforma ou a respeito das condições da barragem e das estruturas 

anexas, sendo que o documento do DNOCS citado no item 6 permanece 

como a única fonte de dados.

PIRANHAS
ENGENHEIRO AVIDOS
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PIRANHAS
ENGENHEIRO AVIDOS
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Figura 2.495 – O novo arranjo proposto pelo estudo DNOCS - US Bureau of Reclamation

Figura 2.496 – Reforço de enrocamento a jusante da barragem (DNOCS)
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5. Causas do acidente 

Mais uma vez, verifica-se que a Engenharia de Barragens no Nordeste 

manteve um caráter pioneiro durante a primeira metade do século XX. O 

projeto do açude Piranhas, concebido na década de 20 do século passado, 

foi materializado em meados da década de 30, quando a Mecânica dos Solos 

engatinhava. A solução de implantação da cortina delgada de concreto, 

ladeada por enrocamento a jusante e solo “compactado” a montante, foi 

ousada. A concepção de um vertedouro apoiado sobre o talude de jusante 

também foi pioneira. Em ambos os casos, a dinâmica comportamental dos 

materiais, solo e enrocamento, perante a atuação de esforços e por longo 

tempo de duração, estava longe de ser bem conhecida.

As deformações constatadas no corpo de enrocamento e no solo, 

respectivamente a jusante e a montante da cortina, se refletiram na integridade 

das placas de concreto de revestimento dos taludes com consequente 

abertura de algumas juntas. Os distúrbios se acentuaram ao longo dos quase 

30 anos, colocando em risco a segurança da obra e motivando os estudos e 

análises que resultaram na proposição da grande reforma.

6. Material consultado

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Açude 

Piranhas (Engenheiro Ávidos). Sem data. 8 páginas.

MELLO, F.M. – As barragens construídas pelo DNOCS – A história das 

barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, Rio de Janeiro, 2011. 

Pág. 76-87.
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1. Descrição da barragem

A barragem de Pontalina é localizada na Fazenda São Lourenço das 

Guarirobas, próxima à sede do município de Pontalina, na região central 

de Goiás. Trata-se de uma barragem implantada pelo proprietário com o 

propósito de irrigar suas terras. A barragem possui de 7 a 8 m de altura e 

cerca de 150 m de extensão na crista (Figura 2.497).

Consta que o proprietário possuía outorga para a implantação da barragem 

e o respectivo uso de água. O Licenciamento Ambiental, emitido por 

Pontalina, também estava em situação regular.

PONTALINA GO

Córrego do Jataí
2012 (provável)
4 de janeiro de 2020
Jornalística

Figura 2.497 – Localização da barragem em relação à área urbana de Pontalina  
(Google Earth, de 12/10/2018)
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2. Descrição do acidente

A represa se rompeu na manhã do dia 4 de janeiro de 2020, esvaziando 

rapidamente o reservatório e provocando uma onda de cheia que alcançou 

a área urbana e causou danos. Fortes chuvas estavam ocorrendo na área, 

tendo sido registrado um total de 192 mm em 12 horas, cerca de 76% do 

total esperado para o mês de janeiro.

A barragem foi galgada pelas águas que acabaram abrindo uma brecha 

junto à margem e ombreira esquerda, com cerca de 20 m de largura (Figuras 
2.498 e 2.499).

PONTALINA GO

Figura 2.499 – Detalhe da brecha aberta junto à ombreira esquerda (Internet - 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10)

Figura 2.498 – Imagem da barragem após rompimento (Internet - https://
globoplay.globo.com/v/8213739/)

https://globoplay.globo.com/v/8213739/
https://globoplay.globo.com/v/8213739/
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3. Consequências do acidente

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), a água que saiu da barragem destruiu uma residência. 

Os moradores foram levados pela correnteza e se salvaram agarrando-se a 

uma árvore. Outra família chegou a ficar cerca de cinco horas ilhada.

A inundação do núcleo urbano, ocorrida em seguida ao rompimento da 

barragem, foi parcialmente causada pelo excesso de chuva registrado no 

mesmo dia. Como responsável pelo ocorrido, o dono da propriedade foi 

multado em quase R$ 100 mil.

4. Medidas de recuperação

A SEMAD emitiu parecer de que não era viável a recuperação da barragem 

que se rompeu. Caso o proprietário quisesse reconstruí-la, deveria seguir os 

procedimentos legais. No caso de não pleitear a reconstrução, o responsável 

deveria, de qualquer maneira, apresentar um plano de remoção do restante 

da barragem que permaneceu no local.

5. Causas do acidente 

O laudo de perícia feito poucos dias após o ocorrido apontou que o 

acidente foi o resultado da soma de vários fatores: chuva intensa, falta de 

manutenção e falhas estruturais. Consta no laudo que a barragem foi feita, 

provavelmente, sem planejamento técnico de engenheiros e “por mão de 

obra não habilitada ou, se legalmente habilitada, imperita na atividade”.

6. Material consultado

G1.GLOBO - Laudo conclui que represa se rompeu por causa de chuva intensa 

e falhas estruturais, em Pontalina – Internet – Acesso em 23/04/2020 https://

g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10/laudo-conclui-que-represa-se-

rompeu-por-causa-de-chuva-e-falhas-estruturais-em-pontalina.ghtml

PONTALINA GO

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/04/familia-fica-cerca-de-cinco-horas-ilhada-apos-rompimento-de-barragem-em-pontalina.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10/laudo-conclui-que-represa-se-rompeu-por-causa-de-chuva-e-falhas-estruturais-em-pontalina.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10/laudo-conclui-que-represa-se-rompeu-por-causa-de-chuva-e-falhas-estruturais-em-pontalina.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10/laudo-conclui-que-represa-se-rompeu-por-causa-de-chuva-e-falhas-estruturais-em-pontalina.ghtml
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Poquim está localizada no rio homônimo, afluente 

do rio Itambacuri, nas vizinhanças da cidade de Itambacuri (Figura 
2.500), Estado de Minas Gerais. Foi construída pela Empresa Força e Luz 

Epaminondas Otoni e inaugurada em 1950, com uma unidade geradora de 

704 kW. Em 1954 entrou em operação uma segunda unidade geradora. A 

usina foi transferida para a CEMIG em 1962 e permaneceu ativa até 1995, 

quando foi retirada de operação, tendo sido reativada em 2002.

POQUIM MG

Poquim 
Finalizada em 1950
1979
Técnica

Figura 2.500 – A usina hidrelétrica de Poquim, na periferia da cidade de Itambacuri  
(Google Earth, de 03/03/2019)
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O arranjo do aproveitamento compreende uma barragem de concreto, 

provida de um vertedouro de crista livre com pouco mais de 20 m de extensão 

e capacidade de 4,50 m3/s por uma descarga de fundo. A barragem possui 

cerca de 70 m de extensão total e altura máxima de 7 m (Figura 2.501). Junto 

à ombreira direita encontra-se o sistema de captação, do qual parte um 

conduto forçado com trecho inicial em túnel e extensão de 175 m. A queda 

nominal é de 201 m. 

A casa de força, como já referido, é provida de duas unidades Pelton, com 

potência instalada de 1,4 MW. A Figura 2.502 documenta o aspecto externo 

da casa de força.

Figura 2.501 – Barragem da usina hidrelétrica de Poquim (Internet - https://www.
youtube.com/watch?v=kdll7dNgIgs)

Figura 2.502 – Casa de força da usina hidrelétrica Poquim (Internet – https://
www.facebook.com/361609904021681/photos/usina-hidrel%C3%A9trica-
do-poquim-itambacuri-mgpara-utiliza%C3%A7%C3%A3o-racional-das-
%C3%A1guas-do-/1029989307183734/)

POQUIM MG

https://www.youtube.com/watch?v=kdll7dNgIgs
https://www.youtube.com/watch?v=kdll7dNgIgs
https://www.facebook.com/361609904021681/photos/usina-hidrel%C3%A9trica-do-poquim-itambacuri-mgpara-utiliza%C3%A7%C3%A3o-racional-das-%C3%A1guas-do-/1029989307183734/
https://www.facebook.com/361609904021681/photos/usina-hidrel%C3%A9trica-do-poquim-itambacuri-mgpara-utiliza%C3%A7%C3%A3o-racional-das-%C3%A1guas-do-/1029989307183734/
https://www.facebook.com/361609904021681/photos/usina-hidrel%C3%A9trica-do-poquim-itambacuri-mgpara-utiliza%C3%A7%C3%A3o-racional-das-%C3%A1guas-do-/1029989307183734/
https://www.facebook.com/361609904021681/photos/usina-hidrel%C3%A9trica-do-poquim-itambacuri-mgpara-utiliza%C3%A7%C3%A3o-racional-das-%C3%A1guas-do-/1029989307183734/
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2. Descrição do acidente

O acidente aqui relatado não diz respeito diretamente ao empreendimento 

da usina hidrelétrica de Poquim, mas envolve uma antiga barragem de 

acumulação de água localizada a montante da barragem da hidrelétrica, a 

uma distância de 1,9 km em linha reta.

Trata-se de uma barragem em concreto ciclópico, com extensão de crista 

de aproximadamente 70 m e altura máxima da ordem de 6 a 7 m e que se 

destinava ao abastecimento de água do núcleo urbano de Itambacuri. Esta 

barragem foi construída, provavelmente, na década de 60.

O colapso da barragem ocorreu em 1979 por ocasião de uma cheia de 

grandes proporções que provocou o rompimento da estrutura em diversos 

pontos, somente permanecendo no local a metade esquerda da estrutura 

(Figura 2.503).

POQUIM MG

Figura 2.503 – Vista da 
barragem após o colapso 
(Silveira, 2017)
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3. Consequências do acidente

A principal consequência consistiu na perda do reservatório que abastecia a 

cidade, passando a função a ser exercida pela barragem de menor capacidade 

de armazenamento, que alimenta a usina hidrelétrica de Poquim. 

Houve sérios danos correlatos, porque a cidade foi parcialmente inundada 

pela súbita sobrevinda das águas. Não há registro de fatalidades.

4. Medidas de recuperação

Após o rompimento, o que restou da estrutura permaneceu no local, 

podendo ser visitada até hoje. Recentemente, foi dado início à implantação 

de uma nova barragem, a montante da primeira, em terra, tendo sido a 

construção interrompida por irregularidades administrativas constatadas.

5. Causas do acidente 

A estrutura de concreto ciclópico aparenta ter sido implantada sobre um 

maciço rochoso de boas características de suporte, mas não se percebem 

indícios de aderência da estrutura à fundação. Supõe-se que a carga 

hidrostática por ocasião da enchente tenha exercido esforços suficientes 

para romper a estrutura. Não se observam vestígios de concreto na 

superfície da rocha (Figura 2.504).

Aparentemente, a relação entre a altura da barragem e a largura da base 

seria suficiente para atender aos requisitos de estabilidade. A facilidade com 

que o trecho rompido da estrutura foi basculado levanta questionamentos a 

respeito das técnicas empregadas e medidas tomadas para que a barragem 

formasse um corpo aderente à sua fundação. A não aderência da estrutura 

à fundação configura uma situação de simples deslizamento seguida por 

basculamento por ocasião do evento, e não de cisalhamento, como seria 

de se esperar.

Consta, entretanto (Viotti, 1991), que em ambas as ombreiras o substrato 

rochoso desaparecia, cedendo lugar ao perfil de intemperismo das rochas 

locais, de modo que o contato da barragem com a sua fundação foi 

inadequado: a seção de concreto ia encostando-se ao solo à medida que 

ia adentrando na ombreira. Com a sobrevinda da enchente, houve um 

transbordamento que provocou erosão nas duas ombreiras. A ombreira 

direita cedeu primeiro, dando início a um processo erosivo intenso que 

acabou comprometendo a estabilidade da própria estrutura de concreto já 

fragilizada por suas características de fundação acima relatadas.

POQUIM MG
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POQUIM MG

Figura 2.504 – Vista parcial da estrutura de barramento rompida (Internet - https://www.youtube.com/
watch?v=VSk591HAgAs) (Foto: Antônio Jorge de Lima Gomes)

https://www.youtube.com/watch?v=VSk591HAgAs-
https://www.youtube.com/watch?v=VSk591HAgAs-
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6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n° 95. 198 páginas.

CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais – Usinas da CEMIG – A história da eletricidade em Minas e no Brasil – 1952-2005. Rio de Janeiro: Centro da Memória 

da Eletricidade no Brasil. 2006. 304 páginas (Poquim – pág. 172)

GOMES, A.J.L. - Barragem antiga de Itambacuri foi construída fora das normas de Engenharia. Internet - https://www.youtube.com/watch?v=Ar7jdizUoCM – 

Acesso em 20/04/2020.

ITYPÉDIA – A Enciclopédia de Itambacuri – A enchente de 1979. Texto extraído da internet - http://www.itypedia.com/2017

SILVEIRA. J.F.A. – Ruptura de barragens de terra-enrocamento. SSB Engenharia. 2017. 39 páginas.

VIOTTI, C.B. - XIX Seminário Nacional de Grandes Barragens, Aracaju, 1991. Volume Pós-Congresso. Tema I – Coordenador de debates - Pág. 25 – 26.

POQUIM MG

https://www.youtube.com/watch?v=Ar7jdizUoCM
http://www.itypedia.com/2017
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1. Descrição da barragem

A barragem de Porto Colômbia é situada no rio Grande, limite estadual entre 

os municípios de Planura, no Estado de Minas Gerais, e Colômbia, no Estado 

de São Paulo. A barragem foi implantada com a finalidade de produção 

de energia elétrica, aproveitando a sequência de hidrelétricas situadas 

a montante, que garantem notável regularização de vazões afluentes. A 

usina é de baixa queda (20,20 m), operada a fio d’água (deplecionamento 

máximo de 0,60 m), composta por dois maciços de terra compactada de 

comprimento de 982 m à esquerda e de 670 m à direita, e estruturas de 

concreto gravidade instaladas no leito do rio, compondo o vertedouro 

de superfície com nove comportas de segmento de 15,00 m x 15,50 m. A 

capacidade de descarga é de 16.000 m³/s, com tomada d’água e casa de 

força abrigando quatro unidades Kaplan de eixo vertical com capacidade 

de 80 MW cada (Figura 2.505).

Para dissipar a energia das descargas vertidas foi construída uma bacia de 

dissipação do tipo II do US Bureau of Reclamation, definida para o número 

de Froude acima de 4,5 e velocidades superiores a 15 m/s (Figura 2.506). 

PORTO COLÔMBIA SP/
MG

Grande
Entre 1969 e 1973
Outubro de 1983
Técnica

Figura 2.505 - Vista aérea da barragem de Porto Colômbia (CBDB, 2002)
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Figura 2.506 - Perfil longitudinal do vertedouro original (CBDB, 2002)

PORTO COLÔMBIA SP/
MG
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Os maciços de terra têm 10 m de largura de crista, taludes de 1,0V:2,5H a 

montante e 1,0V:2,0H a jusante, drenagem interna constituída por filtros 

verticais e tapetes drenantes em toda extensão entre os filtros verticais e o 

pé de jusante da barragem.

O local da barragem é caracterizado por relevo monótono, típico de vales 

constituídos por derrames basálticos da Formação Serra Geral, da bacia do 

rio Paraná.

O reservatório se estende por 140 km² acumulando 1.524 x 106 m³ e é 

situado a montante da foz do rio Pardo no rio Grande. O local da barragem 

foi definido no estudo de inventário da CANAMBRA na primeira metade 

dos anos 60. Como o rio Pardo detém nesse ponto cerca de 30% da área 

de drenagem do rio Grande, em 1968, Furnas, ao receber a concessão, 

estudou um local de barragem imediatamente a jusante da confluência dos 

dois rios. Esse local traria claros benefícios energéticos ao aproveitamento 

e, em virtude da baixa queda da usina, baixos impactos socioambientais. 

Entretanto, esse local a jusante da confluência dos dois rios foi descartado 

pelo fato de o então Ministro de Minas e Energia, coronel Costa Cavalcante, 

não querer desdizer afirmativa que havia feito em público, uma semana 

antes, na hidrelétrica de Jupiá.

2. Descrição do acidente

Após dez anos de operação, foi feita inspeção subaquática na bacia de 

dissipação. A inspeção revelou intensas erosões que se manifestaram, 

preferencialmente, nas faces laterais dos 36 blocos de dissipação da calha, 

com exposição das armaduras e na laje da bacia a jusante dos blocos, 

onde foram identificadas crateras com dimensões médias de 2 m de 

comprimento, 1,65 m de largura e 0,7 m de profundidade. Foram também 

detectadas erosões nos blocos da soleira terminal e na laje de proteção a 

jusante da soleira terminal (Figura 2.507).

Em outubro de 1990, nova inspeção subaquática foi realizada. Na ocasião, 

foram identificados notáveis progressos das erosões que haviam sido 

reveladas em 1983. As erosões ocorridas nos blocos e na laje da bacia de 

dissipação foram geradas por cavitação por vórtice.

A notável regularização de vazões e o controle parcial de cheias promovidos 

pelos reservatórios situados a montante, notadamente pelo reservatório de 

Furnas, fizeram com que as vazões vertidas em Porto Colômbia não fossem 

extraordinárias. Até a decisão de ser efetuada a reabilitação da bacia de 

dissipação, a maior descarga liberada pelo vertedouro havia sido de 5.700 m³/s 

em fevereiro de 1983, ou seja, 36% da capacidade do vertedouro (16.000 m³/s). 

Portanto, as erosões observadas haviam sido geradas por descargas discretas, 

quando comparadas com as descargas adotadas em projeto.

PORTO COLÔMBIA SP/
MG
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Figura 2.507 – Erosão imediatamente a jusante do bloco de calha (esquerda). Erosão dos blocos de rampa terminal (direita) (CBDB, 2002)

PORTO COLÔMBIA SP/
MG
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3. Consequências do acidente

Considerando a evolução e a intensidade das erosões observadas, concluiu-

se que, para garantir a segurança futura da barragem, seria necessária 

extensa obra de reabilitação da bacia de dissipação. Para tanto, foram feitos 

ensaios em modelo hidráulico reduzido que identificaram a existência de 

intensas flutuações e gradientes de pressão.

4. Medidas de recuperação

Os ensaios em modelo determinaram que os chute-bloks da bacia deveriam 

ser eliminados mesmo acarretando perda de eficiência de dissipação de 

energia (Figura 2.508). Observou-se também que havia a formação instável 

de vórtice em forma de ferradura em frente dos blocos do end-sill.

Figura 2.508 - Reparo dos blocos da calha (CBDB, 2002)

PORTO COLÔMBIA SP/
MG
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A solução proposta para a reabilitação da bacia de dissipação implicou na 

substituição da geometria existente dos blocos defletores e dos blocos de 

impacto por formas contínuas da calha e da soleira terminal, apesar dessa 

solução proporcionar um desempenho hidráulico inferior ao da bacia 

como havia sido projetada. Entretanto, com essa solução passaria a haver 

a eliminação de riscos de ocorrência de cavitação e das consequentes 

erosões danificadoras do concreto da bacia de dissipação (Figura 2.509).

O projeto original havia sido desenvolvido para um desempenho adequado 

da bacia de dissipação para descargas de até 12.000 m³/s, correspondente 

a 75% da descarga de projeto do vertedouro. Com a solução adotada 

na reabilitação da bacia de dissipação, esta passou a ter desempenho 

adequado para vazões liberadas pelo vertedouro de até 8.000 m³/s, 

correspondente a 50% da descarga de projeto e 40% superior à descarga 

máxima observada no período de operação da usina.

As obras de reabilitação da bacia de dissipação foram realizadas entre 

março e dezembro de 1994 sob a proteção de uma ensecadeira de terra 

executada a jusante da bacia de dissipação (Figura 2.510).

Figura 2.509 - Reparo dos blocos da soleira terminal (CBDB, 2002)

Figura 2.510 - Reparo dos blocos da calha e laje de jusante (CBDB, 2002)

PORTO COLÔMBIA SP/
MG
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5. Causas do acidente

As erosões foram causadas pela ocorrência de fortes vórtices nos blocos de 

impacto e defletores existentes na bacia de dissipação original, implantados 

com o objetivo de melhorar a eficiência hidráulica da dissipação de energia, 

fazendo com que a estrutura não fosse por demais extensa.

6. Material consultado 

BELL, P.W.W. – Porto Colômbia Project - Comments on Damage to Chute 

Blocks. British Columbia Hydro International, 1989.

CARVALHO, E., ALMEIDA, F.M. & FARIA, E.O. – Cavitation in Stilling Basin with 

Chute Blocks – Revista Brasileira de Engenharia – ABRH – Volume 10.

CARVALHO, E. – O vertedouro de Porto Colômbia – Desempenho e 

recuperação da bacia de dissipação – Grandes Vertedouros Brasileiros – 

Comitê Brasileiro de Barragens, 2009.

MELLO, F.M. – O Aproveitamento Hidrelétrico de Porto Colômbia – 

Construção Pesada, 1973.

PORTO COLÔMBIA SP/
MG

PORTO COLÔMBIA SP/
MG



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

Caso emblemático – O caso da PCH Poxoréu é emblemático, tendo 

sido escolhido para relato por se assemelhar a tantos outros casos de 

reservatórios parcial ou totalmente assoreados por sedimentos, a ponto de 

afetar e prejudicar o objetivo de sua existência (acumulação de água, geração 

de energia, controle de cheias, navegação, etc.). O principal agente causador 

é o desmatamento, seguido pela ação dos agentes erosivos, especialmente 

em áreas de rochas sedimentares. Apenas para citar alguns casos: Passo 

Real e Ernestina (rio Jacuí, RS), Euclides da Cunha e Caconde (rio Pardo, 

SP), Paraitinga e Jaguari (rios homônimos, SP), Paraúna e Pampulha (rios 

homônimos, MG), Mascarenhas (rio Doce, MG), Rio das Pedras (rio das Velhas, 

MG), Itiquira (rio homônimo, MT), Vigário (Reversão Paraíba Piraí, RJ).

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica José Fragelli, também denominada usina hidrelétrica 

Poxoréu, operada a fio d’água, está situada no rio Poxoréu, município de 

Poxoréu, Estado do Mato Grosso. Pertenceu à Prefeitura e entrou em operação 

no quarto trimestre de 1975, tendo sido inaugurada em 23 de outubro de 1976. 

Em 1981, foi incorporada às Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (CEMAT). 

Encontra-se, atualmente, em operação, integrando o sistema interligado. O 

arranjo da usina compreende uma barragem de concreto e de enrocamento, 

com 12 m de altura máxima. A casa de força conta com duas unidades 

geradoras constituídas de turbinas de fabricação Voith (Figura 2.511).

POXORÉU
JOSÉ FRAGELLI

MT

Poxoréu
Finalizada em 1975
Ao longo de toda a vida do empreendimento
Técnica escassa

Figura 2.511 – Intenso aporte 
de sedimentos no pequeno 
reservatório. Na imagem, 
em época de estiagem, as 
águas não passam pelo 
vertedouro, mas escoam 
pelo descarregador de fundo 
(Google Earth, de 13/09/2009)
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2. Descrição do acidente

Ocorreu um processo gradual de assoreamento do pequeno reservatório 

com acumulação de areia nas vizinhanças das estruturas. Devido às 

dimensões reduzidas do reservatório e ao alto aporte de sedimentos 

arenosos, a acumulação destes sedimentos nas proximidades das estruturas 

foi rápida e intensa (Figura 2.511).

3. Consequências do acidente

O intenso aporte de sedimentos afetou o desempenho da PCH de diversas 

maneiras: 

a) os equipamentos da usina, dimensionados para a queda bruta 

de 11 m, operam sob queda de 7 m em decorrência do processo de 

assoreamento do reservatório e o correspondente assoreamento do 

canal de fuga, o que faz com que a potência unitária seja reduzida para 

375 kW, totalizando a potência nominal de 750 kW;

b) a capacidade máxima de descarga do extravasor de cheias se encontra 

prejudicada, tendo sido observados níveis d’água elevados durante a 

passagem de cheias com baixos tempos de recorrência;

c) a grande quantidade de sedimentos acaba sendo aduzida para o 

circuito hidráulico de geração, acelerando o desgaste dos componentes 

e, consequentemente, aumentando a frequência de interrupções de 

geração para manutenção (Figura 2.512).

4. Medidas de recuperação

As medidas de recuperação da PCH Poxoréo passam pela avaliação de 

possíveis intervenções que consigam evitar o acúmulo de sedimentos nas 

vizinhanças das estruturas do vertedouro e da tomada d’água.

5. Causas do acidente 

O forte aporte de sedimentos arenosos deve-se ao fato de o reservatório 

da PCH Poxoréu ocupar terrenos geologicamente pertencentes à 

sequência sedimentar da Bacia do Paraná, mais especificamente, à 

Formação Aquidauana, de idade paleozoica, constituída por um conjunto 

de sedimentos (com até 500 m de espessura), predominando arenito de 

granulometria fina a média, intercalado com conglomerado arenoso, 

ambos facilmente erodíveis.

Soma-se a isso o fato de a barragem ser de pequena altura e de o reservatório 

ser de pequenas dimensões.

6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

POXORÉU
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Figura 2.512 – Os remanescentes de uma antiga ponte e de um muro de retenção de sedimentos (desativado) contribuem 
para o assoreamento (Foto dos autores)

POXORÉU
JOSÉ FRAGELLI

MT
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1. Descrição da barragem
A barragem do Quati é localizada em área do município de Pedro Alexandre, 

no povoado de Boa Sorte, na região norte da Bahia, quase divisa com 

o Estado do Sergipe. A barragem foi construída pela Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e entregue em 2000 à Associação 

de Moradores da Comunidade do distrito, que a utilizava para pesca no 

período de estiagem. A localização aproximada consta da Figura 2.513. 

Trata-se de uma barragem de terra, de pequenas dimensões, dotada de um 

vertedouro de soleira livre, de posição central, ladeado por aterros.

QUATI BA

do Peixe
2000
11 de julho de 2019
Jornalística

Figura 2.513 – Localização aproximada da barragem de Quati (g1.globo)
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2. Descrição do acidente

A barragem rompeu após o transbordamento das águas do rio do Peixe 

em virtude das fortes chuvas ocorridas na região. Atribui-se o excesso de 

vazão não somente ao efeito das chuvas, bem como ao rompimento de 

duas pequenas barragens localizadas a montante. A incapacidade de 

escoamento da vazão pelo vertedouro teria causado o galgamento da 

barragem, danificando a estrutura em aterro na extensão de uma centena 

de metros, em seu tramo central (Figuras 2.514 e 2.515).

Figura 2.515 – Vista da seção 
da barragem no trecho 
arrombado (g1.globo)

Figura 2.514 – Barragem de Quati 
após arrombamento (g1.globo)

QUATI BA
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Segundo consta na imprensa, as duas pequenas barragens que romperam, 

causando o efeito cascata com rompimentos sucessivos, de montante para 

jusante, foram identificadas como sendo as barragens de Serra Verde e de 

Ronco Gibão, situadas em propriedades particulares.

As notícias veiculadas pela imprensa regional e nacional trouxeram, de início, 

informações desencontradas. Não houve identificação geográfica exata da 

localização da barragem de Quati, limitada a indicações genéricas, como 

a da Figura 2.513, que fornece uma localização aproximada. Tampouco 

foram identificados com precisão os locais das barragens menores, que 

teriam rompido, a saber: Serra Verde e Ronco Gibão. Em decorrência disso, 

além das negativas iniciais de rompimento por parte do Governo do Estado, 

foram veiculadas pela imprensa as imagens de duas barragens rompidas, 

sem uma identificação clara. De fato, as Figuras 2.514 e 2.515 se referem a 

um caso de rompimento, enquanto as Figuras 2.516 e 2.517 documentam 

outro caso, não identificado. 

Figura 2.517 – A mesma barragem arrombada da figura anterior 
(correio24horas)

Figura 2.516 – Vista de barragem arrombada, diferente da retratada nas figuras 
anteriores (Foto GOVBA/SECOM)

QUATI BA
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3. Consequências do acidente

Em Pedro Alexandre, os prejuízos atingiram algumas residências que 

ficavam nas proximidades da barragem. Danos maiores ocorreram na 

área urbana de Coronel João Sá, localizada a cerca de 45 km de distância, 

que foi atingida pela onda de cheia, com alagamento de uma ampla área 

residencial (Figura 2.518). Cerca de 1000 pessoas ficaram desalojadas. Não 

houve vítimas fatais, uma vez que um sistema de alarmes da Prefeitura 

alertou a população a respeito da sobrevinda da onda de cheia. A ponte 

sobre o rio do Peixe, em Coronel João Sá, ficou submersa.

4. Medidas de recuperação

Não se teve acesso à informações sobre a reconstrução da barragem.

5. Causas do acidente 

Como já referido, a capacidade de escoamento pelo vertedouro foi excedida 

pela vazão afluente, resultado da conjugação de fortes chuvas locais com o 

caudal oriundo do rompimento de duas pequenas barragens em propriedades 

particulares, situadas a montante, causando o efeito cascata. O excesso de 

vazão teria provocado um alteamento do nível das águas, com galgamento das 

barragens de terra em ambas as margens, causando a erosão das mesmas.

QUATI BA

Figura 2.518 – Vista parcial da 
cidade de Coronel João Sá, na 
área inundada (g1.globo)
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6. Material consultado

AGÊNCIA BRASIL - http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/defesa-civil-nao-ha-risco-de-novo-rompimento-de-barragem-na-ba. Acesso em 

15/07/2019.

CORREIO 24 HORAS - https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/efeito-cascata-pode-ter-provocado-rompimento-de-barragem/ - Acesso em 15/07/2019.

G1.GLOBO - g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/14/cidade-inundada-apos-barragem-se-romper-registrou-maior-tragedia-em-57-anos-diz-prefeito.ghtml. 

Acesso em 15/07/2019.

G1.GLOBO - g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/12/governo-da-bahia-confirma-que-tres-barragens-se-romperam-no-nordeste.ghtml. Acesso em 

20/07/2019.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Rasgão, operada a fio d’água, foi implantada no rio 

Tietê, município de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo, tendo 

sido construída entre 1924 e 1925 pela São Paulo Tramway, Light and Power 

Company Ltd. O arranjo mostrado na Figura 2.519 apresenta o conjunto das 

estruturas em planta. Do lado direito da figura está a barragem de concreto 

em arco-gravidade; do lado esquerdo, a estrutura da tomada d’água do 

canal de adução, canal de adução, tomada d’água, condutos forçados e 

casa de força. O canal de adução que dá o nome à usina foi implantado ao 

longo do “rasgão” aberto no século XVII para desviar o rio com o objetivo de 

propiciar a garimpagem de ouro ao longo de extensa alça de rio que ficaria 

seca. Consta que esta operação não obteve os resultados esperados.

RASGÃO
BARRAGEM

SP

Tietê
Outubro de 1924 a setembro de 1925
Primeira metade dos anos 80
Técnica

Figura 2.519 – Planta do conjunto das estruturas (Budweg & outros, 1985)
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RASGÃO
BARRAGEM

SP

Figura 2.520 – UHE Rasgão - Conjunto barragem e estruturas de geração (Google Earth, de 
16/07/2018)

A Figura 2.520 traz uma imagem recente do empreendimento. A barragem 

de Rasgão é uma estrutura de concreto em arco-gravidade, com altura 

máxima de 26 m e extensão de crista de 126 m, dotada de vertedouro de 

superfície com pequenas comportas tipo segmento, com capacidade de 

descarga de 100 m3/s. Possui dois descarregadores de fundo operados por 

duas comportas vagão capazes de dar escoamento a cerca de 990 m3/s.

A barragem represa um reservatório de apenas 1,27 km² e tem sua área de 

drenagem de 161 km², em grande parte ocupada pela região metropolitana 

de São Paulo e cidades vizinhas. A casa de força abriga duas unidades 

Francis de eixo vertical com capacidade unitária de 7,2 MW.

Tendo em vista o estresse hídrico que estava assolando São Paulo no início 

dos anos 20 do século passado, a implantação da usina foi feita em ritmo 

acelerado, em apenas 11 meses, tendo sido os equipamentos permanentes 

importados da Europa e adquiridos já fabricados.
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2. Descrição do acidente

Ocorreu um processo gradual de deterioração do concreto que acabou por 

colocar em risco a segurança da estrutura. Desde os anos 70, observava-se 

a existência de fluxo d’água através de fissuras e ninhos (bicheiras) no corpo 

da barragem, bem como no contato com as ombreiras. 

Devido à agressividade das águas, o concreto da face de montante estava 

sofrendo um progressivo enfraquecimento, com aumento da porosidade, a 

ponto de poder se remover os grãos de brita com a mão, sem o uso de qualquer 

ferramenta, até uma profundidade de 15 cm ou mais. Ensaios realizados com 

amostras de concreto do corpo da barragem mostraram uma acentuada 

redução na densidade (2.250 kgf/m3) e na resistência à compressão simples (15 

MPa). Atribuiu-se a degradação à presença de SO3 na água do reservatório, que 

continha também elevado teor de CO2, prejudicial à estrutura de concreto.

Apesar das estruturas das comportas vagão e das comportas ensecadeiras 

(stop logs) do vertedouro ainda estarem em condições operacionais, 

constatou-se que elas se encontravam corroídas, requerendo reparos. 

Verificações das condições de segurança da barragem indicaram o não 

atendimento aos critérios de estabilidade em vigor. O concreto da tomada 

d’água do canal de adução também apresentava deficiências estruturais 

semelhantes e necessitava recuperação.

As duas estruturas de concreto foram protegidas por uma ensecadeira de 

terra implantada a montante, sendo as descargas do rio Tietê recalcadas do 

reservatório de Pirapora para o reservatório de Edgard de Souza e, deste, para 

o reservatório de Billings (esses dois reservatórios situados a montante). Foi 

então possível o exame detalhado da face de montante das duas estruturas.

Como os parâmetros básicos da estrutura e da fundação da barragem principal 

eram desconhecidos, a estabilidade da barragem principal foi calculada 

considerando uma variação paramétrica de seus índices básicos (densidade 

média do concreto, ângulo de atrito e coesão no contato concreto/rocha e da 

rocha de fundação. Uma combinação de parâmetros em análise que considerasse 

a estrutura como de concreto gravidade indicava elevada probabilidade de as 

condições de estabilidade da barragem serem temerárias. A estrutura em arco-

gravidade certamente contribuía para a estabilidade da barragem.

3. Consequências do acidente

A consequência do incidente se resumiu na paralisação da geração da usina 

de Rasgão.

4. Medidas de recuperação

Após a implantação da ensecadeira de montante, a barragem principal e a 

estrutura de tomada d’água do canal tiveram suas superfícies recuperadas 

por concreto projetado, contribuindo para a impermeabilização das 

estruturas. Entretanto, os principais elementos estabilizadores foram:

• Na barragem principal: atirantamento da estrutura de concreto à rocha 

de fundação;

• Na tomada d’água do canal: construção de contrafortes a jusante de 

cada pilar de concreto entre vãos das comportas. 

RASGÃO
BARRAGEM

SP
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5. Causas do acidente

A usina foi erguida em muito pouco tempo (11 meses). Na época, a região era 

de difícil acesso: estradas tiveram que ser abertas. A Light conseguiu saber 

de equipamentos de geração prontos em fábrica e não entregues em função 

de cancelamento de encomenda devido à retração causada pela Primeira 

Guerra Mundial e pela pandemia da gripe espanhola. A qualidade deficiente 

da construção se deveu à rapidez de execução e ao estágio do pouco 

desenvolvimento da Engenharia de Barragens dos anos 20 do século passado.

6. Material consultado

BUDWEG, F.M.G., MELLO, F.M., MASAYOSHI, J & FRANÇOLIN, L.C. - 

Rehabilitation of the Rasgão Dam. In: 15° Congresso Internacional de 

Grandes Barragens. ICOLD. 1985, Lausanne. Vol. 4, Q. 59, R. 11, p.171-190.

MELLO, F.M. – Recuperação de Barragens e Reservatórios – Aspectos físicos e 

ambientais. In: XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens, Belo Horizonte, 

MG. Novembro/1985. CBGB. Vol. II. Tema II, 1985 - Páginas 155-223.

MELLO, F.M., BUDWEG, F.M.G., FRANÇOLIN, L.C. & GOTO, J.M. – Reativação da 

Usina Hidrelétrica de Rasgão. In: Hidro90-Small/Medium. São Paulo, 1990. 

Anais... São Paulo. CESP/ELETROPAULO - CPFL/HRC, 1990. Pág. 249-260.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Rasgão, operada a fio d’água, é localizada no rio Tietê, 

município de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo. Em 1924 e 1925, 

a São Paulo Tramway, Light and Power Company Ltd. enfrentou grave crise 

de desabastecimento de energia, agravada por prolongada seca. Neste 

período, registrou-se uma das mais sérias estiagens da história de São Paulo, 

reduzindo em cerca de 40% a vazão do rio Tietê e do rio Sorocaba, utilizados 

na produção de energia elétrica para a capital paulista e áreas próximas.

Para superar esta deficiência no suprimento de energia, a empresa deu 

início à construção de novas usinas hidrelétricas. A primeira nova usina 

construída pela São Paulo Tramway, Light and Power Company Ltd. na 

década de 1920 foi a usina hidrelétrica Rasgão, em desnível existente no 

rio Tietê, já apontado como ideal para instalação de aproveitamento 

hidrelétrico, com 14,4 MW de potência instalada. O local escolhido, 

conhecido por Rasgão, era assim denominado porque ali, em meados do 

século XVIII, o capitão Fernão Paes de Barros, proprietário daquelas terras 

onde o rio Tietê formava corredeira, havia construído desvio para a água 

do leito original do rio, possibilitando a garimpagem de ouro de aluvião. 

O projeto não teve sucesso. As terras acabaram sendo adquiridas pela São 

Paulo Tramway, Light and Power Company Ltd. em 1904. A Figura 2.521 

exibe o arranjo geral, vendo-se o barramento do rio em arco gravidade.

RASGÃO
TA/CF

SP

Tietê
Outubro de 1924 a setembro de 1925
1958
Técnica escassa
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Figura 2.521 – Arranjo geral da usina hidrelétrica Rasgão (Budweg & outros, 1985)
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Supervisionadas pelo engenheiro Asa Billings, as obras da usina tiveram início 

em outubro de 1924 e foram concluídas em setembro de 1925, em prazo recorde 

de 11 meses. O projeto da casa de máquinas e a aquisição de materiais para 

a construção da usina foram feitos pelo Escritório Técnico Ramos de Azevedo. 

Em setembro de 1925, a primeira unidade da usina começou a operar em 

caráter experimental. Em novembro de 1925, a usina passou a operar com 

dois grupos geradores, totalizando capacidade instalada de 14.400 kW, com 

fornecimento de energia elétrica ao município de São Paulo (Figura 2.522).

Desativada em 1961, foi incorporada em 1981 ao acervo da Eletricidade de 

São Paulo S.A. (Eletropaulo), nova razão social do Grupo Light no Estado de 

São Paulo. Em 1989, as estruturas da PCH Rasgão foram recuperadas e a usina 

foi reintegrada ao sistema de geração de energia do Estado. Atualmente, é 

operada pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE). 

2. Descrição do acidente

Em 1958, relatórios técnicos apontaram sinais de infiltrações no canal 

adutor, provenientes da concretagem incompleta realizada na época da 

inauguração. Não foram encontradas maiores informações a respeito.

3. Consequências do acidente

O funcionamento da usina ficou definitivamente comprometido. Em 1961, 

ela foi desativada.

RASGÃO
TA/CF

SP

Figura 2.522 – Vista geral da usina 
hidrelétrica Rasgão, no rio Tietê  
(http://www.igc.sp.gov.br/produtos/
galeria_aerofotos.aspx)

http://www.igc.sp.gov.br/produtos/galeria_aerofotos.aspx
http://www.igc.sp.gov.br/produtos/galeria_aerofotos.aspx
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4. Medidas de recuperação

Em 1989, as estruturas da PCH Rasgão foram recuperadas e a usina foi 

reintegrada ao sistema de geração de energia do Estado. Atualmente, 

é operada pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE). 

A tomada d’água do canal de adução foi reforçada pela introdução de 

contrafortes em seus pilares que sustentavam a ponte sobre os vãos das 

comportas. A tomada d’água da casa de força, situada na extremidade de 

jusante do canal de adução, teve a sua recuperação através de injeções de 

calda de cimento no solo de sua fundação e ombreiras com alta pressão 

formando a “cracagem” do solo com penetração de calda de cimento nas 

fissuras abertas. Essa tecnologia havia sido utilizada no tratamento de 

fundação da barragem de terra de Balbina, no rio Uatumã, afluente pela 

margem norte do rio Amazonas. Em ambos os casos foi conseguida redução 

da permeabilidade do solo, restaurando a segurança das estruturas.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 1958 não são conhecidas. Não foram encontrados 

esclarecimentos a respeito do comprometimento do funcionamento 

da usina em decorrência de “sinais de infiltrações” provenientes da 

concretagem incompleta realizada durante a construção da obra.

6. Material consultado

AMARAL, C.A. & PRADO, F.A.A. (Organizadores) – Pequenas centrais 

hidrelétricas no Estado de São Paulo. São Paulo: Páginas & Letras Editora 

e Gráfica, 2000.

BUDWEG, F.M.G., MELLO, F.M., MASAYOSHI, J & FRANÇOLIN, L.C. - 

Rehabilitation of the Rasgão dam. In: 15° Congresso Internacional de 

Grandes Barragens. ICOLD. 1985, Lausanne. Vol. 4, Q. 59, R. 11, p.171-190.

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

MELLO, F.M. – A São Paulo Light, Fomentadora de Progresso – A história das 

Barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, 2011. Rio de Janeiro. 

Pág. 142-149.

MORTATI, D.M.A.N. - A implantação da hidreletricidade e o processo de 

ocupação do território no interior paulista (1890-1930). Tese de Doutorado. 

Campinas. UEC. 2013. 383 páginas.
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1. Descrição da barragem

O açude Riacho do Sangue foi construído no curso d’água homônimo e se 

localiza a cerca de 8 km a jusante da sede do município de Solonópolis, 

Estado do Ceará. A barragem do açude tem 21 m de altura máxima, 308 m 

de comprimento de crista, 86,5m de largura na base e 6 m no coroamento. 

O volume d›água represado é de 61 x 106 m³ (Figura 2.523).

A construção do açude se desenvolveu ao longo de dois anos e meio, tendo sido 

inaugurado em março de 1918, quando a administração do açude foi entregue 

à Inspetoria de Obras Contra a Seca, que mais tarde se tornaria DNOCS.

O sangradouro do açude tem uma particularidade: situa-se na margem 

esquerda do reservatório, a uma distância de algumas centenas de metros 

da barragem e possui uma seção de controle inicial que, logo em seguida, 

sofre uma bifurcação, podendo a água correr por um ou outro braço, até 

retornar ao leito do riacho.

Quando da concepção e execução do sangradouro, a ausência de registros 

sobre a hidrologia da bacia, bem como a escassez de informações sobre 

projetos similares, resultaram no subdimensionamento de sua capacidade, 

com reflexos nas condições de segurança da obra e da área urbana de 

Solonópolis, localizada a montante do açude. 

RIACHO DO SANGUE OU BOQUEIRÃO CE

Riacho do Sangue
Outubro de 1915 a janeiro de 1918
Março de 1917, 1921, 1924
Técnica

Figura 2.523 – Barragem do Riacho do Sangue e a área do sangradouro no alto 
da imagem (Google Earth, de 18/06/2016)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem
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O dimensionamento do sangradouro teve que ser reavaliado em duas 

oportunidades, após a conclusão da obra, devido à insuficiência em sua 

capacidade de escoar as vazões de cheias afluentes ao reservatório. A 

Figura 2.524, a seguir, reproduz o croqui original do sangradouro, em que 

são registradas as dimensões da seção de controle principal e das duas 

secundárias, em datas sucessivas, diante dos eventos ocorridos por ocasião 

de enchentes na bacia do rio do Sangue.

RIACHO DO SANGUE OU BOQUEIRÃO CE

Figura 2.524 – Sucessivas avaliações das dimensões necessárias do sangradouro após os eventos ocorridos (Pinheiro, 2001)
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2. Descrição do incidente

Não houve acidente com a barragem, mas sim, uma condição repetida 

de alta insegurança e inundação em área urbana. A insuficiência do 

sangradouro trouxe como consequência, por três vezes, o risco de 

galgamento da barragem, primeiramente em março de 1917 e, em seguida, 

nas enchentes de 1921 e de 1924. Nesses eventos, a folga entre o nível 

d’água no reservatório e a crista da barragem foi reportada como tendo sido 

de apenas 0,60 m.

3. Consequências do incidente 

Na enchente de 1917, a subida das águas do reservatório alcançou a parte 

baixa da cidade de Solonópolis, inundando-a e fazendo ruir 20 prédios 

residenciais. Fato similar ocorreu na enchente de 1921, quando as águas 

alagaram novamente a parte baixa da cidade, derrubando mais nove 

habitações. Além dos prejuízos materiais e financeiros, ocorreu um forte 

desgaste do Governo Federal perante a opinião pública, motivando, ainda, 

pendências jurídicas.

4. Medidas de recuperação

Como já referido, o dimensionamento inadequado do sangradouro original 

resultou na necessidade, por três vezes, de alargar o canal de descarga que, 

na seção de controle de montante, passou de uma largura inicial de 60 m para 

120 m, em 1927. Os dois braços da bifurcação também sofreram alargamento, 

passando de 50 para 60 m. Além disso, o próprio açude teve sua crista alteada 

em 1 m, após a primeira enchente de 1917, com evidentes reflexos na largura 

da pista do coroamento da barragem, que ficou reduzida a 2,50m.

5. Causas do incidente 

Segundo Pinheiro (2001), além da escassez de informações confiáveis para 

dimensionamento do sangradouro, a administração direta da construção 

do açude, com anuência superior, teria desprezado a memória de cálculo 

original, que previa a abertura de dois sangradouros de maior largura, 

reduzindo o dimensionamento originalmente previsto, sem fundamento 

consistente, com as consequências descritas acima.

RIACHO DO SANGUE OU BOQUEIRÃO CE
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6. Material consultado

PINHEIRO, F.D. – Acidentes e incidentes no açude Riacho do Sangue. In: XXIV Seminário Nacional de Grandes Barragens - Comitê Brasileiro de Barragens - 

Fortaleza, 2001. Tema 4, páginas 31 a 41.
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Nota – Trata-se de um caso típico de informações conflitantes ditadas pelo 

desencontro de versões que circulam nos dias subsequentes a determinado 

evento. Na primeira semana de janeiro de 1997, a imprensa em Minas Gerais 

noticiou o rompimento da barragem do Rio de Pedras, que ficava em Rio Acima, 

responsável pelos enormes danos causados ao longo do vale do rio das Velhas. 

Nos mesmos dias, a Folha de São Paulo trouxe a informação (correta) de que a 

CEMIG, concessionária e operadora da PCH Rio de Pedras, havia sido obrigada 

a abrir as comportas de emergência, o que causou inundações em diversos 

municípios. Não teria ocorrido, portanto, qualquer rompimento de barragem.

1. Descrição da barragem

Não foi encontrada descrição da barragem que teria sido responsável pela 

inundação do vale do rio das Velhas, após suposto rompimento. Em Rio das 

Pedras, a pequena distância do povoado de Acuruí, encontra-se a usina 

hidroelétrica Rio de Pedras (também denominada Rio das Pedras), operada 

pela CEMIG (Figura 2.525). Trata-se de uma antiga hidrelétrica construída em 

etapas, tendo sido, inicialmente, feita pela Prefeitura de Belo Horizonte. Entrou 

em operação em 1907 e recebeu sucessivos incrementos de potência instalada.

RIO DE PEDRAS MG

das Velhas
1927
Janeiro de 1997
Técnica

Figura 2.525 – PCH Rio das Pedras, operada pela CEMIG (Google Earth, de 
09/07/2018)
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A barragem original foi substituída em 1927 por uma nova, mais alta, que 

acabou por submergir a anterior. A nova barragem foi a primeira a ser construída 

em concreto armado no Brasil, com arcos múltiplos apoiados em contrafortes 

(Figura 2.526). A barragem tem 32 m de altura, 115 m de comprimento de crista 

e apenas 11.000 m³ de concreto, represando 24,2 x 106 m³ de água. Seu sistema 

extravasor, na época do evento de 1997, tinha capacidade de 254 m³/s. 

Figura 2.526 – Barragem em arcos múltiplos implantada em 1927, a primeira no Brasil em concreto armado 
(CEMIG, 2006)
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2. Descrição do acidente

Segundo consta na imprensa em Minas Gerais, a barragem do Rio de Pedras, 

que ficava em Rio Acima, teria colapsado, provocando uma onda de lama 

que percorreu 82 km e causou destruição ao longo do vale do rio das Velhas. 

Entretanto, como já referido acima, o grave acidente ao longo do vale do rio 

das Velhas teria sido causado pela abertura das comportas do vertedouro de 

serviço, sem que a barragem tivesse sofrido danos. A cheia ocorrida em janeiro 

de 1997 fez com que o nível do reservatório subisse rapidamente. A barragem 

tinha dois extravasores de cheias, um denominado de vertedouro de serviço, 

mecanizado com três comportas deslizantes e outro chamado vertedouro 

emergência, com duas comportas planas de madeira que, para serem abertas, 

requeriam o destravamento manual das comportas. Essas comportas do 

vertedouro de emergência ficaram fechadas e a barragem foi galgada por uma 

lâmina de 15 cm a 20 cm em toda extensão de sua crista. Como o reservatório 

estava totalmente assoreado há muitos anos, a descarga liberada continha 

elevada concentração de sólidos, dando a impressão de uma corrida de lama. 

A descarga liberada por sobre a barragem causou erosão na encosta natural da 

margem esquerda. Entretanto, por ser sã e resistente, a rocha de fundação dos 

contrafortes não foi erodida pela descarga que foi precipitada a mais de 30 m de 

altura durante todo o tempo de galgamento da barragem.

3. Consequências do acidente

Ao longo do vale do rio das Velhas, em território dos municípios de Raposos, 

Rio Acima, Nova Lima e Sabará, inúmeras habitações foram atingidas pela 

lama e centenas de pessoas ficaram desalojadas. Bairros ficaram ilhados 

e sem energia elétrica por dias. Não foi registrado falecimento de pessoas.

O galgamento da barragem causou grandes erosões na ombreira esquerda, 

danificando o sistema de drenagem interna do maciço. A fissuração 

extensiva das estruturas de concreto e a coloração da água proveniente do 

sistema de drenagem de fundação deixaram dúvidas quanto à integridade 

estrutural da barragem. Uma tentativa de inspecionar a galeria de drenagem 

existente ao longo das estruturas foi inviabilizada por encontrar-se (a galeria) 

totalmente preenchida por lama.
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4. Medidas de recuperação

Diversas medidas foram tomadas nos anos que se sucederam ao incidente. 

Ricardo Aguiar Magalhães e Jairo Martins Borges Filho relatam que foram 

feitos estudos da estabilidade da barragem, da qual não se tinha o projeto 

original. A erosão foi logo regularizada por retaludamento da encosta. Foi 

desenvolvido modelo matemático estrutural que determinou a execução 

de reforço através da implantação de atirantamento nos contrafortes. A 

capacidade de vazão do sistema extravasor foi reforçada com a execução 

de novo vertedouro com soleira em semicírculo que deságua em um túnel 

de descarga escavado pela margem direita.

Em 1999 conseguiu-se esgotar a galeria de drenagem. A deterioração 

generalizada dos equipamentos mecânicos provocava diversos contratempos. 

As válvulas de fundo que possibilitariam esvaziar o reservatório estavam 

inoperantes há décadas.

O problema do assoreamento do reservatório foi gradativamente se 

agravando com a consequente redução do volume útil, de espera e de 

amortecimento. Além disso, os sedimentos acabaram impondo na estrutura 

de concreto da barragem esforços adicionais indesejáveis.

Decorridos 20 anos desde então, o noticiário na imprensa se repete. De 

acordo com o Diário de Sabará de 5 de fevereiro de 2020, a cidade foi 

invadida pela água e pela lama, sendo a responsabilidade atribuída à 

abertura das comportas da PCH Rio de Pedras. Reproduz-se a seguir um 

trecho da reportagem:
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5. Causas do acidente 

O evento que ocorreu na primeira semana do ano de 1997 foi ocasionado 

por intensas chuvas na área de drenagem da barragem. Tal como referido 

acima, em 6 de janeiro de 1997 a Folha de São Paulo noticiou: “Em Itabirito 

(a 52 km de Belo Horizonte), a barragem de Rio das Pedras atingiu um nível 

inédito neste fim-de-semana. Pela primeira vez em 50 anos de construção da 

barragem, a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) teve de abrir sua 

comporta de emergência. Com isso, o rio das Velhas passou a receber 300.000 

litros de água por segundo, aumentando o nível das águas, que inundaram 

os municípios de Raposos, Rio Acima, Nova Lima e Sabará. Segundo a Cemig, 

não há risco de rompimento da barragem.”

O evento é característico de ocupação desordenada de terrenos marginais 

a cursos d’água. É comum, quando um reservatório ou um conjunto de 

reservatórios regulariza um curso d’água controlando parcialmente as 

cheias, que a população, acostumada ao controle das vazões e esquecida 

do passado com ocorrências frequentes de inundações, passe a ocupar os 

leitos secundários dos rios a jusante desses reservatórios. Quando ocorre 

uma incidência de descargas extremas, descarregadores de cheias têm 

que ser acionados e os leitos dos rios voltam a ser inundados, embora com 

descargas inferiores às naturais, podendo causar consequências danosas. 

No caso relatado, a operação de descarga de cheias era pouco confiável, pois 

implicava na remoção do travamento com peças de madeira constituintes 

das comportas do vertedouro de emergência.
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1. Situação geográfica

Os rios Mundaú e Paraíba têm suas cabeceiras na região semi-árida do 

Estado de Pernambuco e correm rumo a sudeste, atravessando o Estado 

de Alagoas e desaguando no Oceano Atlântico, após um percurso da ordem 

de 140 km e 120 km, respectivamente. Os principais afluentes do Mundaú 

são o Mundaú-Mirim, pela margem direita, e o Canhoto. Uma sucessão de 

cidades e povoados se situa em suas margens, a saber: Barra do Canhoto, 

em Pernambuco, e São José da Laje, Rocha Cavalcante, Santana do 

Mundaú, União dos Palmares, Branquinha, Murici, Messias, Rio Largo e 

Satuba, finalizando na lagoa homônima, em Maceió. Já ao longo do rio 

Paraíba encontram-se as cidades de Quebrangulo, Paulo Jacinto, Viçosa, 

Cajueiro, Capela, Atalaia e Santa Luzia do Norte. O rio Paraíba finaliza seu 

percurso na lagoa Manguaba, próxima ao litoral (Figura 2.527).
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Figura 2.527 – Bacias dos rios Mundaú e Paraíba (Fragoso Júnior & outros, 2010)
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Os rios Mundaú e Paraíba nascem em um corpo granitóide de solo raso, 

apresentando leitos bem encaixados e elevada declividade nos perfis 

longitudinais. O médio curso dos rios apresenta relevo ainda bastante 

acidentado em um domínio de rochas granitóides e o trecho baixo tem 

domínio de litologias sedimentares (Moura Reis & outros, in Mello & Pires).

Historicamente, as cheias naturais das bacias dos rios Paraíba e Mundaú 

têm causado danos com certa regularidade no Estado de Alagoas. Os vales 

dos dois rios têm sido palco de uma sucessão de eventos catastróficos, 

consistindo no alagamento de núcleos urbanos por ocasião de cheias 

descomunais, seguido pela destruição de grande número de moradias, 

instalações públicas, pontes e rodovias, com perdas de vidas humanas. Nos 

últimos 100 anos, sete grandes cheias assolaram a região (1914, 1941, 1969, 

1988, 1989, 2000, 2010). As cheias de 1914 e 1941 causaram grandes danos, 

mas há pouco registro do ocorrido (Fragoso & outros).

O registro desses eventos pelos órgãos de imprensa regionais aponta, 

invariavelmente, para níveis de pluviosidade muito altos em curtos espaços 

de tempo, capazes de provocar a subida muito rápida de nível dos rios, 

com consequente alagamento de áreas urbanas. Por outro lado, nos 

principais eventos registrados (1969 e 2010) há relatos de rompimento de 

barragens que seriam responsáveis pela súbita elevação dos rios para níveis 

catastróficos. O colapso de barragens nas regiões mais altas da bacia teria 

contribuído para a sucessão de acidentes, desencadeando o chamado 

efeito em cascata (ou dominó). 

2. Descrição de acidentes

2.1 Evento de 14 de março de 1969

O primeiro evento que se tem registro (razoavelmente documentado) 

ocorreu em 14 de março de 1969 e atingiu o núcleo urbano de São José da 

Laje, tendo sido descrito como “tromba d’água”. Segundo Ticianeli, teria 

ocorrido o rompimento da barragem da usina Serra Grande, localizada 

poucos quilômetros a montante da cidade, o que teria provocado “uma 

tromba d’água de aproximadamente 2,5 m de altura”. A violenta correnteza 

durou somente algumas horas, mas foi suficiente para causar a destruição de 

grande número de moradias e pontes, com severas perdas de vidas humanas.

Naquela mesma noite caíram chuvas pesadas em Pernambuco, Paraíba e 

Ceará. No vale do rio Mundaú foram atingidas as localidades de Barra do 

Canhoto, em Pernambuco, e São José da Laje, Rocha Cavalcante, Santana 

do Mundaú, União dos Palmares, Branquinha, Murici, Messias, Rio Largo, 

Satuba e Maceió, em Alagoas. Foram mais de 300 mortes registradas ao 

longo do vale do rio Mundaú.

Na época, os técnicos avaliaram que a descarga de 1969 teria sido inferior à 

da cheia de 1962. Os danos teriam sido ampliados por causa da destruição 

da barragem da usina Serra Grande, o que provocou a cabeça d’água que 

arrasou a cidade e a própria usina, considerada a segunda maior de Alagoas, 

tendo sofrido elevadas perdas materiais.

RIO LARGO AL
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2.2 Evento de 25 de junho de 2010

Na sexta-feira, dia 25 de junho de 2010, a cidade de São José da Laje e a 

usina Serra Grande voltaram a ser protagonistas de mais uma tragédia. 

Segundo consta (Medeiros), nesta data surgiu a informação de que uma 

barragem se rompera na cidade de Canhotinho (PE), localizada às margens 

do rio Mundaú, a 186 km de Recife. 

Uma das duas barragens construídas na Serra Grande acumulou água 

durante horas, até que cedeu. A enchente carregou árvores enormes e detritos 

de diversas naturezas. Tudo ficou sob uma ponte nas proximidades. No local 

dessa ponte a água novamente foi represada e retornou para as casas que já 

haviam sido atingidas. Horas depois, a ponte também cedeu, liberando mais 

descargas para jusante. Depois de São José da Laje, as águas do rio Canhoto 

se juntaram às do rio Mundaú, tendo arrasado cidades como União dos 

Palmares, a 77 km de Maceió, e Branquinha, a 67 km de distância da capital.

A cidade de Rio Largo, a 27 km de Maceió, foi atingida por “uma espécie de 

tsunami”. Lá, as águas destruíram a lateral de uma barragem, deslocando 

uma ferrovia e derrubando uma ponte (Figuras 2.528 e 2.529).

As cheias que assolaram os municípios alagoanos neste episódio levaram à morte 

de 29 pessoas e obrigaram 73.828 pessoas a abandonarem suas residências, 

entre desalojados e desabrigados. No total, as enchentes dos rios atingiram 26 

municípios alagoanos e deixaram 15 deles em estado de calamidade pública. 

Em Pernambuco, foram computados 15 falecimentos, mais de 40.000 pessoas 

desabrigadas e nove cidades em estado de calamidade pública.

Surgiram interpretações conflitantes a respeito da ocorrência, ou não, de 

rompimento de barragens. Especialista em Meteorologia da Universidade 

Federal de Alagoas considerou como “única explicação possível” para a 

violência da enxurrada o rompimento de barragem(ns) a montante.

Figura 2.528 - Barragem destruída na cidade de Rio Largo, em Alagoas  
(Leo Caldas/VEJA)

Figura 2.529 – Enchente no rio Mundaú em Rio Largo (25/06/2010) (Internet - 
https://www.youtube.com/watch?v=1KjedcTxwz8 – Acesso em 25/02/2020)
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Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, os 

dados de pluviometria derrubam a hipótese de que as inundações tenham 

se agravado por um possível rompimento de alguma barragem ou em razão 

da abertura indevida de comportas. “Isso tudo é boato. Fomos a campo 

e analisamos. Há pequenos rompimentos de barragens, mas que foram 

irrelevantes. O que causou tudo isso foi a chuva intensa em Pernambuco, na 

cabeceira dos rios que chegam em Alagoas.”

A elevada intensidade das chuvas em Pernambuco, associada à ausência de 

infraestrutura adequada para controle de cheias, influenciou a devastação 

sem precedentes em Alagoas nas áreas ribeirinhas dos rios Mundaú e 

Paraíba. Segundo dados do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco 

(LAMEPE), órgão do Governo do Estado, todos os postos pluviométricos na 

região registraram chuvas muito superiores à média histórica.

Uma equipe da revista VEJA (Fragoso Jr. & outros) seguiu o caminho das 

águas que arrasaram os estados nordestinos e comprovou o rompimento 

das barragens, ao longo de mais de 250 km. A referência, entretanto, se 

limita a documentar a barragem em Rio Largo e não identifica os demais 

casos de ruptura referidos no subtítulo.

3. Consequências dos acidentes

Todos os eventos referidos acima (entre 1914 e 2010) e, certamente, outros 

eventos anteriores não reportados tiveram sua carga de destruição, mas as 

informações disponíveis são escassas e fragmentadas. 

Uma característica marcante em todas as cidades ribeirinhas dos rios Paraíba 

e Mundaú é a ocupação de suas planícies de inundação, o que expõe a 

suscetibilidade dos núcleos urbanos às possíveis consequências de qualquer 

evento de pluviosidade elevada que ultrapasse as médias históricas.

Segundo Fragoso & outros, a cheia de 1969 foi a mais letal para a região, com 

cerca de 1.100 mortes em pouco mais de quatro horas. A cidade de São José 

da Laje, localizada na bacia do rio Mundaú, foi a mais duramente castigada. 

Somente nesta cidade cerca de 400 pessoas morreram nestas poucas horas. 

Os corpos foram amontoados na delegacia e causaram grande horror na 

cidade. A cheia também destruiu 1.200 casas e desabrigou mais de 10.000 

moradores na região do município de São José da Laje. Na época, os prejuízos 

foram avaliados em, aproximadamente, 30 milhões de dólares.

Ainda segundo a mesma fonte, em julho de 1989, o fenômeno se repetiu com 

maior intensidade, tendo atingido 17 dos 21 municípios que constituem 

as bacias dos rios Paraíba e Mundaú. Na ocasião, 14.600 casas foram 

atingidas, das quais 6.700 foram totalmente destruídas. O sistema viário foi 

extremamente afetado, sendo que as principais estradas atingidas foram as 

rodovias AL 101, 210 e 220 e as BRs 101, 104 e 316. No entanto, os maiores 

estragos se verificaram nas vias intermunicipais, causando a destruição 

total ou parcial de centenas de quilômetros de estradas vicinais, pontes, 

pontilhões, etc. As vias urbanas e dezenas de prédios públicos e praças 

foram duramente atingidos. Os custos estimados para a reconstrução da 

região foram de 200 milhões de dólares. O distrito industrial Luiz Cavalcante, 

localizado na cidade de Maceió, passou pela fase mais crítica de sua história, 

com 26 indústrias seriamente atingidas pelas chuvas, tendo provocado a 

paralisação de toda a atividade industrial por mais de três semanas. 
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4. Medidas de recuperação

A partir da magnitude de eventos destruidores em anos seguidos, evidenciou-

se a necessidade de se promover estudos para um trabalho que garantisse 

a prevenção de novas inundações. Esta necessidade consta no “Relatório-

Diagnóstico sobre os danos causados pelas chuvas de 1988 e 1989”, finalizado 

no ano de 1990. Este documento foi elaborado numa parceria do Governo 

de Alagoas com o Governo Federal e o PNUD da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). No referido documento, sugere-se, como alternativa 

de prevenção contra as enchentes, a realização de obras de drenagem, 

a construção de barragens para contenção de cheias, o reflorestamento 

da bacia, obras nas calhas dos rios e a implantação de um sistema de 

alerta de prevenção de enchentes. Além dessas questões, outras afetam 

o desenvolvimento da região como, por exemplo, o processo acelerado de 

degradação ambiental, comprometendo os recursos naturais existentes 

e provocando desequilíbrios em termos econômicos e sociais. Nenhuma 

destas ações foi executada até a edição deste livro (Fragoso & outros).

5. Causas dos acidentes 

Uma série de fatores contribuíram (e ainda contribuem) para o desencadeamento 

de eventos catastróficos nas bacias dos rios Mundaú e Paraíba. A elevada 

declividade das bacias, em sua porção pernambucana, somada à natureza 

impermeável do substrato rochoso granito-gnáissico, resultam em escoamento 

superficial intenso, com crescimento muito rápido das vazões e consequente 

elevação dos níveis dos rios. Some-se a isso a intensidade dos episódios de 

chuvas, com níveis de pluviosidade pontuais superiores às médias históricas, 

incidindo em terrenos já previamente saturados pelo ciclo sazonal úmido. 

A conjugação desses fatores justifica o emprego de termos como “trombas 

d’água” ou “tsunamis”, usados para descrever a extrema violência com que as 

áreas ribeirinhas dos núcleos urbanos foram repetidamente atingidas pelos 

caudais extremos dos dois rios, causando devastação e morte.

Neste contexto, o papel desempenhado pelo eventual rompimento de 

barragens é objeto de depoimentos e interpretações conflitantes. De um 

lado, os depoimentos de moradores se referem a acidentes com barragens 

que teriam causado a súbita elevação das águas dos rios. De outro lado, 

os órgãos governamentais têm sistematicamente negado a ocorrência de 

acidentes com barragens, atribuindo a responsabilidade das catástrofes 

exclusivamente aos fatores meteorológicos. Neste caso, deve-se observar 

que a vazão ocorrida em junho de 2010, no rio Mundaú, teve tempo de 

recorrência superior a 200 anos, com vazão equivalente a 1.300 m3/s.
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As bacias dos rios Mundaú e Paraíba, principalmente a primeira, contam com 

grande número de pequenos açudes. Nas duas bacias, foram levantados mais 

de 800 açudes com área de espelho d’água variando de 0,2 a 5 ha (Figura 
2.530), concentrados na porção mais alta das bacias, em região semi-árida.

Tem-se como certo que o maior reservatório rompido foi o da barragem de 

Bom Conselho, situada na alta bacia do rio Paraíba (Medeiros 2015). Trata-se 

de uma barragem de terra construída há décadas, com altura de 12 m e 200 

m de comprimento de crista. Um trecho do aterro foi rompido pela força das 

águas, abrindo uma brecha com cerca de 40 m de extensão. É incontestável, 

também, que a pequena barragem de alvenaria de pedra, existente no 

povoado de Rio Largo foi, de fato, rompida após ter sido galgada por uma 

lâmina d’água da ordem de 2 m (Figuras 2.528 e 2.529).

Diante da ausência de informações confiáveis, o eventual rompimento de 

outras barragens, dentre os 800 açudes referidos acima, permanece no 

campo das hipóteses, apesar de muito plausível.

Figura 2.530 - Localização 
dos açudes e barramentos 
(pontos verdes) nas bacias 
dos rios Mundaú e Paraíba 
(Fragoso & outros)

RIO LARGO AL
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6. Material consultado

FRAGOSO JUNIOR, C.R., PEDROSA, V.A. & SOUZA, V.C.B. - Reflexões sobre a cheia de junho de 2010 nas bacias do rio Mundaú e Paraíba. Universidade Federal de 

Alagoas. 20 páginas. 

MELLO, F. & PIRES, M.T. – A origem do tsunami que varreu o Nordeste. 2010. Texto extraído da internet - https://veja.abril.com.br/brasil/a-origem-do-tsunami-

que-varreu-o-nordeste/.

MEDEIROS, C.H. – A tragédia de Alagoas e a ação voluntária da ABGE e ABMS. 2015. Texto extraído da internet –  http://www.cbdb.org.br/documentos/news/15/

CHMARTIGO.doc

TICIANELI – São José da Lage e a tromba d´água de 1969 – História de Alagoas – 2016. Texto extraído da internet - https://www.historiadealagoas.com.br/sao-

jose-da-lage-e-a-tromba-dagua-de-1969.html

RIO LARGO AL
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1. Descrição da barragem

A barragem de rejeitos da Mineração Rio Verde é localizada no distrito de São 

Sebastião das Águas Claras, município de Nova Lima, região metropolitana 

de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

2. Descrição do acidente

No dia 22 de junho de 2001, o rompimento de uma barragem de rejeitos 

de minério de ferro da Mineração Rio Verde causou uma onda de lama que 

se estendeu por mais de 6 km a jusante, matando cinco trabalhadores da 

mineração (Figura 2.531). 

RIO VERDE MG

Pequeno vale local
Sem informações
22 de junho de 2001
Jornalística

Figura 2.531 – Barragem da Mineração Rio Verde após o acidente (Carvalho, E., 2016)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, a onda de lama se estendeu por mais de 6 km a jusante, 

matou cinco operários, destruiu a principal via de acesso e soterrou parte da 

localidade de São Sebastião das Águas Claras, no distrito de Macacos, em Nova 

Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Foram devastados 79 

hectares de Mata Atlântica. Cerca de 600.000 m3 de rejeitos atingiram o córrego 

Taquaras e 30 hectares de uma área de proteção ambiental na região. Postes 

da rede elétrica foram atingidos e uma adutora de água da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA) foi rompida. A estrada que liga a BR 040 

ao município de São Sebastião das Águas Claras foi interditada após o acidente, 

devido à lama de rejeitos de minério de ferro que se acumulou no local.

Este acidente motivou a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) a 

desenvolver um Programa de Segurança de Barragens para o Estado de 

Minas Gerais, iniciado em 2002, visando reduzir o risco de danos ambientais 

em decorrência de acidentes nestas estruturas (Vianna, 2015).

O rompimento da barragem gerou ações cíveis e penais na Justiça estadual. 

Em 2007, dois engenheiros da mineradora foram condenados a oito anos e 

oito meses de prisão, em regime fechado, por crime ambiental. A decisão 

foi da Comarca de Nova Lima (MG), cabendo recurso. Já os diretores da 

Rio Verde foram condenados a penas de mais de oito anos de reclusão, 

revertidas em prestação de serviço e ao pagamento de multa. Quinze 

anos após a tragédia (Cunha, 2014) ainda não haviam sido concluídas as 

medidas para amenizar os prejuízos ambientais e os rejeitos de minério 

perigavam atingir o rio das Velhas, que abastece a capital mineira. A ameaça 

foi descartada pelos técnicos da COPASA. A barragem de Taquaras, situada 

a jusante, de contenção de sedimentos, acumula os rejeitos provenientes 

da barragem do Rio Verde, evitando a contaminação do rio das Velhas.

4. Medidas de recuperação

Não foi encontrada referência a trabalhos de recuperação da barragem.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente não foram divulgadas.

RIO VERDE MG
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6. Material consultado

CARVALHO, E. – Segurança de barragens e avaliação de riscos. Relato Geral do Tema 113 – In: XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. 2016. Foz do Iguaçu. 

CBGB. 79 páginas.

CBDB - Comitê Brasileiro de Barragens – Barragens de rejeitos no Brasil. Coord. Ávila, J.P. de. 2012. 310 páginas.

CETEM – Centro de Tecnologia Mineral – MCTI – Rompimento de barragem da Mineração Rio Verde, em Nova Lima (MG) deixa mortos e destruição ambiental. 

18/01/2016. 3 páginas. Internet - http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=211

CUNHA, T.R. - Rompimento de uma barragem em São Sebastião das Águas Claras. Site Prezi. Dez/2014. Disponível em: http://atarde.uol.com.br/brasil/

noticias/1621662-rompimento-de-barragem-emmina-deixa-tres-mortos-em-mg. Acesso em: 15 jan. 2016.

MEDEIROS, C.H. – Fatores de risco em barragens: técnicos e organizacionais. In: 3° Simpósio de Segurança de Barragens e Riscos Associados. CBGB, Salvador, BA. 

2008. Tema IV – Fatores de Risco em Barragens. 89 páginas.

VIANNA, L.F.V. Metodologias de análise de risco aplicadas em planos de ação de emergência de barragens: auxílio ao processo de tomada de decisão. Dissertação 

de Mestrado. UGMG. Belo Horizonte. 2015. 118 páginas.

RIO VERDE MG
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1. Descrição da barragem

A barragem Rosário foi construída pelo Governo do Ceará em 2001 no 

riacho Rosário, município de Lavras da Mangabeira (a cerca 420 km da 

capital), e repassada à COGERH nesse mesmo ano. Suas obras abrangem 

uma barragem de terra compactada de 22 m de altura máxima e 643 m 

de extensão no coroamento, dois diques laterais de contenção em selas 

orográficas, uma tomada d’água tipo em galeria (800 mm, com controle de 

vazões a jusante) e um vertedouro de concreto em labirinto com fundação 

em rocha, com largura de 100 m (Figura 2.532). A vazão efluente com 

recorrência milenar é de aproximadamente 900 m3/s. 

ROSÁRIO CE

Riacho Rosário
Agosto de 1999 a junho de 2001
27 de janeiro de 2004
Técnica

Figura 2.532 – Vista da barragem 
principal do açude Rosário, 
com vertedouro em labirinto 
(Internet - http://atlas.srh.ce.gov.
br/infra-estrutura/fotos.php?cd_
acude=206&status=0&objeto=acudes)

http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=206&status=0&objeto=acudes
http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=206&status=0&objeto=acudes
http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=206&status=0&objeto=acudes
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2. Descrição do acidente

Segundo consta em Fontanelle & outros (2007), o reservatório extravasou pela 

primeira vez em 27 de janeiro de 2004, ocasião em que se iniciaram os problemas 

de erosão a jusante no vertedouro. O vertimento deu origem a uma grande 

cavidade de erosão que descalçou parcialmente a fundação do muro lateral 

direito do vertedouro (com deslocamento do mesmo) e atingiu a extremidade 

da estrutura do labirinto em um trecho de aproximadamente 30 m, ameaçando 

a integridade das estruturas e do aterro compactado adjacente (Figura 2.533).

O início do processo erosivo foi extremamente rápido, tendo sido registrado 

pelo operador da usina no dia seguinte ao do primeiro vertimento. 

3. Consequências do acidente

A ameaça de solapamento da fundação do dique adjacente ao vertedouro, 

com seus reflexos previsíveis para a segurança da população ribeirinha, 

criou uma situação de emergência que motivou a COGERH a tomar medidas 

imediatas. Em virtude do ocorrido, mesmo após o término dos trabalhos de 

recuperação (descritos a seguir), as características do acidente passaram a 

exigir que fosse mantido um monitoramento contínuo do desempenho das 

estruturas, com o objetivo de assegurar a integridade das obras e a proteção 

à população ribeirinha.

ROSÁRIO CE

Figura 2.533 – Vista da cavidade de 
erosão, concentrada no lado direito 
hidráulico. Destaque para o enrocamento 
lançado em caráter emergencial 
(Fontanelle & outros, 2007)
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4. Medidas de recuperação

A primeira medida emergencial consistiu em lançar um corpo de enrocamento 

na fossa de erosão, do lado direito hidráulico, nas imediações do muro divisório 

entre vertedouro e dique da margem direita, com o propósito de proteger a base 

deste último que estava em vias de ser atingida pelo avanço da erosão (Figura 
2.533). Logo em seguida, implantou-se no pé de jusante do referido dique 

uma cortina de chumbadores verticais, associada a uma viga de coroamento 

atirantada no maciço rochoso. Essas foram as medidas de caráter imediato, 

seguidas por novas intervenções na época de estiagem de 2004.

Em face do ocorrido, novos estudos de reavaliação do projeto levaram à decisão 

de compartimentar o vertedouro, de modo a dividi-lo em dois setores. Alguns 

módulos do vertedouro em labirinto, situados do lado direito hidráulico, foram 

elevados em cerca de 1 m, de modo a somente verter vazões significativas, 

de magnitude entre a cheia centenária e a milenar. Consequentemente, os 

módulos localizados do lado esquerdo hidráulico, em correspondência ao 

maciço rochoso de melhores características geomecânicas, passaram a ter a 

responsabilidade de operar nas cheias mais frequentes, preservando o setor 

erodido de repetidas solicitações. Além disso, foram implementadas diversas 

outras mudanças, documentadas na Figura 2.534.

Além do alteamento de alguns módulos do lado direito hidráulico, foi 

erguida uma parede divisória, a jusante do vertedouro, de modo a confinar 

o fluxo d’água de maior frequência. Foi, ainda, implantado um cordão de 

fixação de concreto, a jusante, para restringir a ação erosiva das águas 

vertidas. A fossa erodida, no lado direito, foi preenchida com enrocamento. 

Nas imediações da margem esquerda, o canal de restituição foi alargado.

ROSÁRIO CE

Figura 2.534 – Vista geral 
das formas de intervenção 
implementadas (Fontanelle 
& outros, 2007)
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5. Causas do acidente 

Localmente, o canal de restituição do vertedouro exibe camadas de rocha 

muito fraturada, alternando com camadas de maior resistência mecânica. 

Com base nas informações obtidas nas investigações de campo, o projeto 

básico sugeriu não ser necessário revestir a rocha do leito do canal de 

restituição, considerando-a capaz de resistir à passagem do fluxo turbulento 

das descargas vertidas. Contudo, durante a construção, constatou-se que 

a rocha de fundação do vertedouro somente se mostrava satisfatória em 

cerca de dois terços de sua largura, tendo apresentado elevados níveis de 

alteração no terço restante, do lado direito hidráulico. As características da 

rocha levaram ao redimensionamento do vertedouro durante a construção 

da barragem, o que resultou no afastamento da estrutura do trecho menos 

resistente e no prolongamento do muro lateral direito, com o objetivo de 

evitar correntes de retorno.

Tais providências, entretanto, não foram suficientes e acarretaram a 

situação de risco evidenciada logo após o início da operação do vertedouro.

6. Material consultado

FONTANELLE, A.S., SOUZA, V.A.D., OLIVEIRA, Y.C. & SALES, C.A.T. – Estabilização 

e melhoria da segurança de vertedouros de barragens do Estado do Ceará 

(Pacajus e Rosário). In: XXVII Seminário Nacional de Grandes Barragens. 

Belém, 2007. Anais...Rio de Janeiro: CBGB, 2007. T101-A05, p. 1-21.

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – Internet 

– Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos - http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-

estrutura/fotos.php?cd_acude=206&status=1&objeto=acudes

ROSÁRIO CE
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1. Descrição da barragem

O empreendimento é situado no ribeirão das Pedras, distrito de Passo 

Manso, município de Taió, Estado de Santa Catarina. O ribeirão é barrado 

por represamento de pequena altura, formado por uma soleira livre vertente 

que encaminha as águas para um extenso canal de adução. O canal de 

adução da PCH Rudolf Heidrich tem cerca de 4 km de extensão e é, em 

grande parte, delimitado por paredes de concreto com contraventamentos. 

Não se teve acesso aos dados de projeto.

2. Descrição do acidente

Ocorreram dois acidentes no canal de adução, em épocas diversas. O canal 

estava operando com 100% de sua capacidade quando os dois acidentes 

ocorreram (Figura 2.535). 

A Prefeitura de Taió informou que a PCH, que pertence à empresa Heidrich 

Geração Elétrica, já havia tido problemas com o canal em 2017, quando ele 

rompeu em outro trecho, provocando danos a pelo menos três propriedades e 

causando a morte de diversos animais. Nesta oportunidade, a PCH foi objeto de 

pedido de paralisação pelo Ministério Público de SC. A Figura 2.536 documenta 

o acidente ocorrido em 2017, em outro trecho do canal de adução.

3. Consequências do acidente

Como referido acima, os danos do rompimento de 2019 consistiram na 

inundação de parte da propriedade de uma única família afetada, sem 

perdas de vidas humanas ou de animais. Já no acidente anterior, de 2017, 

ocorreu a morte de diversos animais, além de outras perdas materiais.

RUDOLF HEIDRICH SC

Ribeirão das Pedras
Sem informação
13 de julho de 2017 e 23 de fevereiro de 2019
Jornalística
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Figura 2.535 – Rompimento da parede 
do canal de adução (Internet - http://
www.oblumenauense.com.br/defesa-
civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-
rompimento-do-canal-de-pch/)

Figura 2.536 – Imagem documental 
do acidente de 2017, em outro trecho 
do canal de adução (Internet - http://
www.oblumenauense.com.br/
rompe-canal-que-leva-agua-a-usina-
particular-em-taio-sc)

RUDOLF HEIDRICH SC

http://www.oblumenauense.com.br/defesa-civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-rompimento-do-canal-de-pch/
http://www.oblumenauense.com.br/defesa-civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-rompimento-do-canal-de-pch/
http://www.oblumenauense.com.br/defesa-civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-rompimento-do-canal-de-pch/
http://www.oblumenauense.com.br/defesa-civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-rompimento-do-canal-de-pch/
http://www.oblumenauense.com.br/rompe-canal-que-leva-agua-a-usina-particular-em-taio-sc
http://www.oblumenauense.com.br/rompe-canal-que-leva-agua-a-usina-particular-em-taio-sc
http://www.oblumenauense.com.br/rompe-canal-que-leva-agua-a-usina-particular-em-taio-sc
http://www.oblumenauense.com.br/rompe-canal-que-leva-agua-a-usina-particular-em-taio-sc
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4. Medidas de recuperação

Não foi encontrado registro na mídia a respeito de medidas de recuperação 

do acidente de 2019. Já com relação ao acidente de 2017, o extenso relatório 

da Defesa Civil de Taió (DefesaCivilTaió2017) apresenta uma sequência de 

imagens que retratam o processo de recuperação em andamento na data 

da inspeção. 

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 2019 não foram divulgadas pela mídia. No acidente 

de 2017, o laudo técnico da Defesa Civil de Taió apontou a existência de 

falhas nas estruturas da obra, tanto ao longo do canal de adução, quanto 

em outros componentes do empreendimento. 

Constatou-se o comprometimento generalizado da estanqueidade do canal 

com vazamentos em toda sua extensão concretada, sendo que o problema 

na estanqueidade do canal poderia comprometer a estabilidade da encosta 

pelo excesso de água percolada, além do desperdício.

Constatou-se que a estanqueidade foi prejudicada, também, devido às 

paredes laterais do canal de adução terem sido concretadas em duas fases 

distintas (parte superior e inferior), prejudicando a aderência do concreto 

entre as duas partes das estruturas, com consequente infiltração de água e 

vazamentos em toda extensão.

Na extensão do canal de adução em concreto foram identificadas diversas 

patologias construtivas (trincas, fissuras, deficiências em juntas de dilatação, 

falta de armadura, falta de engastamento, vazamentos, etc.).

No trecho do canal escavado a céu-aberto percebeu-se a desestabilização 

do talude, a ocorrência de deslizamentos e de degraus de abatimento a 

montante da obra, além da falta de dispositivos adequados de drenagem e 

revegetação dos cortes/aterros formados.

Finalmente, percorreu-se por caminhamento um degrau de abatimento 

(fissura) recentemente formado a montante do canal a céu aberto sem 

obras estruturantes, o qual se estendia por dezenas a centenas de metros, 

evidenciando instabilidade em uma grande área da encosta devido às 

escavações profundas em seu sopé. Havia potencial para ocasionar 

movimentações com risco de atingir residências a jusante.

6. Material consultado

DEFESA CIVIL DE TAIÓ - Relatório de vistoria técnica – 06/2017. 62 páginas.

MPSC – Ministério Público de Santa Catarina – Pedido de adoção de medida 

cautelar – 06/10/2017. 9 páginas. Internet – Acesso em 13/04/2019. https://

pt.slideshare.net/Ministerio_Publico_Santa_Catarina/ao-cautelar-pch-

rudolf

O BLUMENAUENSE – 24/02/2019 - Defesa Civil de Taió se manifesta sobre o 

rompimento do canal de pch. - Internet - http://www.oblumenauense.com.

br/defesa-civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-rompimento-do-canal-de-

pch/ Acesso em 12/04/2019.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Sá Carvalho possui dois sistemas de adução e 

geração desenvolvidos em paralelo. O primeiro foi construído na década de 

50 e o segundo, na década de 90 (Figura 2.537). Em 1996, a Companhia 

de Aços Especiais Itabira (ACESITA) colocou em operação a expansão da 

usina, consistindo em um novo sistema de túneis de baixa pressão (1-A e 

2-A), câmara de equilíbrio, chaminé de controle e túnel de alta pressão, 

aduzindo as águas para a nova casa de força situada à margem esquerda do 

rio Piracicaba. A capacidade de geração passou assim de 48 MW, do sistema 

implantado na década de 50, para 78 MW, em função da adição de 30 MW 

do novo sistema.

SÁ CARVALHO MG

Piracicaba
Primeira etapa: década de 50. Segunda etapa: década de 90
Março de 1997
Técnica

Figura 2.537 – Sistema 
integrado das usinas,  
com indicação do local  
do acidente (CEMIG)
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2. Descrição do acidente

Decorridos três meses desde a entrada em operação do novo sistema, 

ocorreu um vazamento na região da câmara de equilíbrio e túnel de alta 

pressão, o que induziu a uma ruptura hidráulica e consequente deslizamento 

do manto de intemperismo da encosta local. 

Após a paralisação do sistema de adução, inspeções internas ao túnel 

(2-A) mostraram que no entorno da câmara de equilíbrio e do cotovelo 

superior haviam ocorrido danos irreparáveis no revestimento de concreto, 

provocados por fraturamento hidráulico e erosões no próprio maciço 

rochoso (Figura 2.538).

Figura 2.538 – Seção 
longitudinal do sistema 
de adução, ressaltando 
as fraturas subverticais na 
área do cotovelo do túnel 
de alta pressão (Coppedê & 
outros, in Santos, 2009)

SÁ CARVALHO MG
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3. Consequências do acidente

A consequência imediata foi a paralisação da geração na casa de força 

implantada na década de 90. Além disso, o deslizamento afetou instalações 

prediais da unidade automatizada de apoio à operação do sistema ferroviário 

Vitória-Minas da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), quase provocando sua 

interdição, bem como da BR 262, que liga Belo Horizonte a Vitória.

4. Medidas de recuperação

Após a paralisação do circuito adutor dos túneis 1A-2A, seguida pelo 

esvaziamento destes túneis, adotaram-se como principais medidas de 

recuperação a blindagem do conduto de alta pressão por revestimento 

metálico e a concretagem de trechos do túnel 2A nas imediações da câmara 

de carga e da chaminé de equilíbrio. Afinal, nesses locais foram identificadas 

trincas nas paredes em rocha, por onde ocorriam as fugas da água que iam 

sobrecarregar o lençol freático local.

5. Causas do acidente

O conduto de alta pressão havia sido revestido apenas por concreto em toda 

sua extensão inclinada e em parte do trecho horizontal. A ruptura do conduto 

ocorreu devido à falta de confinamento do maciço, em virtude de seu estado 

de relaxação, e pela presença de grande número de fendas verticais. Além 

disso, a situação foi agravada por defeitos construtivos no próprio concreto. O 

revestimento de concreto não resistiu sozinho às pressões internas.

O vazamento de água do sistema pressurizado, por sua vez, tornou-se a 

causa do escorregamento (já referido) da cobertura de solos coluvionares 

e residuais da encosta, em área próxima às instalações prediais da unidade 

automatizada de apoio à operação do sistema ferroviário Vitória-Minas da 

CVRD, quase provocando sua interdição, bem como da BR 262, que liga 

Belo Horizonte a Vitória.

Brito (1998), embora não identifique nominalmente a UHE Sá Carvalho, 

fornece elementos que a identificam com clareza e apresenta sua 

interpretação a respeito das causas do acidente:

“Em outro projeto, em gnaisse com mergulho suave, o alívio de tensões na en-

costa foi tão intenso que várias juntas verticais se abriram no alto da encosta, 

algumas até 60 cm, em extensões que atingiam dezenas a centena de metros. 

Mesmo tendo sido revestido com concreto neste trecho, o conduto forçado sofreu 

vazamentos incontroláveis. A causa principal foi provavelmente a baixa tensão 

residual no maciço associada ao nível de água muito baixo que se estabeleceu 

na encosta, provocando deformações excessivas no concreto, o que foi agravado 

por defeitos construtivos. As trincas eram conhecidas, pois ocorriam em pequeno 

túnel antigo usado para acesso aos condutos antigos. Vários desenhos antigos 

relatavam e documentavam as fendas da encosta. O conduto teve que ser para-

do durante cerca de três meses para reparos e colocação de blindagem metáli-

ca. Uma das maiores dificuldades enfrentadas durante o projeto de reparo foi a 

inexistência de mapeamento geomecânico da fase de construção.”

SÁ CARVALHO MG
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6. Material consultado

BRITO, S.N.A. – Imprevistos geológicos em túneis de empreitada por preço global (“turn-key”). In: 1° Simpósio Brasileiro sobre pequenas e médias centrais 

hidrelétricas. CBGB, Poços de Caldas, 1998, pág. 339-345.

COPPEDÊ JR. A., VIRGILI, J.C. & OJIMA, L.M. – O reparo do sistema de túneis da UHE de Sá Carvalho – Acesita, Timóteo, MG. Relatores: In: Santos, A.R. dos - 

Geologia de Engenharia – Conceitos, Método e Prática. ABGE, 2009. Pág. 81-84.
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DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Salto Osório é uma das grandes usinas construídas 

ao longo do rio Iguaçu, no Estado do Paraná. A usina fica situada entre os 

municípios de Salto Iguaçu e São Jorge do Oeste. Seu reservatório de 1,24 x 109 

m³ é formado por uma barragem de enrocamento com núcleo argiloso de 67 

m de altura e 1.200 m de extensão. Possui dois vertedouros com capacidade 

de descarga total de 28.000 m³/s, um em cada margem, separados por uma 

extensa barragem de enrocamento com núcleo argiloso. Todos os vãos dos 

vertedouros são dotados de comportas de segmento, acionadas por guincho 

mecânico com supervisão e controle local (ou remoto). As cinco comportas 

do vertedouro 1, localizado junto à margem esquerda e anexo à tomada 

d’água, possuem capacidade global de 15.500 m3/s e dimensões de 20,77 m x 

15,50 m, com peso de 172 ton.

2. Descrição do acidente

Em 26 de setembro de 2011, a concessionária da usina informou a queda 

da comporta n° 5 do vertedouro 1, arrastada pelas águas. Com a perda da 

comporta, deixando o vão totalmente aberto, a vazão vertida passou de zero 

a aproximadamente 2.205 m3/s. Naquele momento, todas as comportas se 

encontravam fechadas e as águas escoavam somente através de unidades 

geradoras. O reservatório se encontrava em 96,4% do volume correspondente 

ao nível máximo operacional. Apesar das suas grandes dimensões, a comporta 

desapareceu a jusante da estrutura do vertedouro (Figura 2.539).

SALTO OSÓRIO PR

Iguaçu
Finalizada em 1975
26 de setembro de 2011
Técnica escassa
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Figura 2.539 – Vão acidentado, com arranque da comporta (Carvalho, 2016)

SALTO OSÓRIO PR
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3. Consequências do acidente

Para controlar a situação e diminuir possíveis consequências a jusante, foi 

necessário fazer ajustes no vertimento das usinas próximas, a montante 

(UHE Salto Santiago) e jusante (UHE Salto Caxias). O vertimento pelo vão 

aberto cessou em cerca de uma hora, com o consequente rebaixamento do 

reservatório.

4. Medidas de recuperação

Para sanar o problema, foram adotadas medidas corretivas com a 

instalação do stop log para fechar o vão aberto. O vertedouro de Salto 

Osório permaneceu com este vão inoperante durante diversos meses, o que 

elevou o nível de vulnerabilidade do empreendimento e exigiu um sistema 

operacional diferenciado para o conjunto de barragens do rio Iguaçu. Outra 

comporta de mesmas dimensões foi instalada ao abrigo do stop log.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente foram atribuídas a descontrole ou mau funcionamento 

no sistema de comando de abertura e fechamento da comporta. O motor 

de acionamento permaneceu ligado, invertendo o sentido de enrolamento 

dos cabos de 40 mm no tambor, no sentido contrário às ranhuras, ocorrendo 

a superposição de camadas, provocando forte atrito entre o cabo e a chapa 

de base, deformando-o até seu rompimento.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens, 

ano 2011 (pág. 48-49).

CARVALHO, E. – Relator - Segurança de barragens e avaliação de riscos – XXX 

Seminário Nacional de Grandes Barragens. Foz do Iguaçu, PR. 2016. Tema 

113 – 79 páginas.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Salto Santiago controla uma área de drenagem 

de 43.900 km² do rio Iguaçu, na divisa entre os municípios de Saudades 

do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Estado do Paraná, estando situada 

entre as hidrelétricas de Segredo, a montante, e Salto Osório, a jusante. A 

barragem principal é um maciço de enrocamento com núcleo inclinado 

para montante, de solo argiloso com 88 m de altura, situado a montante 

da cachoeira de Santiago, um vertedouro de superfície situado na ombreira 

direita desta barragem, provido de calha com 73,60 m de comprimento 

e 149,50 m de largura e defletor em salto de esqui com raio de 20 m e 

lançamento de 20º com a horizontal. O vertedouro é equipado com oito 

comportas tipo segmento com 15,30 m de largura por 21,57 m de altura, 

tendo capacidade de descarga de 24.600 m³/s. 

A tomada d’água em concreto tem 55 m de altura e está localizada no 

extremo jusante do canal de adução de 520 m de extensão, escavado na 

margem esquerda do reservatório. A casa de força, localizada a cerca de 1 

km a jusante da cachoeira, abriga seis bays para unidades geradoras Francis 

de eixo vertical. O reservatório é fechado por três barragens de terra situadas 

na margem esquerda do reservatório, duas delas entre a barragem principal 

e a tomada d’água (Figura 2.540). 

O desvio do rio na segunda etapa foi feito através de quatro túneis escavados 

em rocha na margem esquerda, com seção em ferradura com 13,5 m de 

diâmetro e 220 m de comprimento, projetados para a descarga de 12.000 m³/s.

O local da hidrelétrica é constituído por sucessão de derrames basálticos 

horizontais de média e pequena espessura. As condições de fundação 

das estruturas e das escavações dos túneis são consideradas plenamente 

satisfatórias. 

SALTO SANTIAGO PR

Iguaçu
Iniciada em janeiro de 1976 e concluída em meados de 1981
Julho de 1983 e maio de 1992
Técnica
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Figura 2.540 – Vista aérea da hidrelétrica de Salto Santiago (CBDB, 2002)

SALTO SANTIAGO PR
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2. Descrição do incidente

A estimativa da descarga de projeto decamilenar para o dimensionamento 

do vertedouro foi baseada nos dados fluviométricos do período 1941 a 1972, 

tendo indicado o pico da cheia de projeto de 26.000 m³/s. Nesse período, a 

maior cheia registrada havia ocorrido em 1957, tendo atingido 10.530 m³/s. 

Entretanto, após a usina ter entrado em operação, a ocorrência da cheia de 

julho de 1983, a maior registrada até então, superou 19.000 m³/s e fez com 

que fosse estimado novamente o pico da cheia decamilenar.

Nessa nova avaliação hidrológica, a cheia de 1982 já havia indicado que a 

curva chave do canal de fuga era por demais otimista. Por esse motivo foram 

adicionadas escotilhas estanques nas aberturas de ventilação da casa de 

força a partir da El. 415,00 m, garantindo a estanqueidade até a El. 416,00 m.

Após a ocorrência da cheia de maio de 1982 (12.000 m³/s), o reservatório 

passou a ser operado 1,5 m abaixo do nível d’água máximo normal. Em 

julho de 1983 ocorreu a maior cheia até então registrada, com pico horário 

estimado em 19.260 m³/s às 12 horas do dia 9. Nesse dia, devido à curva 

chave do canal de fuga, as descargas defluentes pelo vertedouro tiveram 

que ser limitadas a 16.000 m³/s para preservar o interior da casa de força 

de inundação. O volume acima do nível d’água máximo normal passou a 

ser usado como volume de espera para abatimento da descarga efluente. 

Todas as unidades geradoras foram desligadas e foram retirados do interior 

da casa de força todos os equipamentos que puderam ser removidos. No 

dia 10 de julho, o nível d’água do reservatório atingiu a El. 507,06 m, apenas 

14 cm abaixo do nível d’água máximo maximorum, começando a decrescer 

lentamente a seguir. As Figuras 2.541 e 2.542 mostram a casa de força a 

jusante e o vertedouro controlando a descarga no auge da cheia.

SALTO SANTIAGO PR
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Figura 2.542 – Nível d’água extraordinariamente elevado a montante do 
vertedouro (CBDB, 2002)

Figura 2.541 – Vista da casa de força no auge da cheia de 1983 (CBDB, 2002)

SALTO SANTIAGO PR
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3. Consequência do incidente

O incidente mostrou que a hidrologia dos rios da Região Sul pode resultar 

em cheias rápidas e mais intensas do que indicava a relativa curta história 

de medições fluviométricas disponíveis.

Essa consequência foi confirmada pela maior cheia já registrada no mesmo 

rio Iguaçu em 2014, mesmo havendo a montante o grande reservatório de 

Foz do Areia, que promoveu abatimento da cheia para jusante.

4. Medidas de recuperação

Foi implantado um muro de proteção adicional no topo da casa de força, 

com altura média de 5,3 m. Ele passou a permitir descargas vertidas de até 

19.000 m³/s (3.000 m³/s superior à anterior, adotada na cheia de 1983).

As medidas adotadas foram fundamentais para a defesa contra a cheia que 

ocorreu em maio de 1992, que resultou em uma descarga de pico defluente 

do vertedouro de 18.900 m³/s. Como na cheia de 1983, o vertedouro 

controlou as descargas defluentes usando o volume do reservatório 

acima do nível d’água máximo normal como volume de espera. Os muros 

de proteção que haviam sido feitos até a El. 419,00 m mantiveram o nível 

d’água na El. 418,50 m, apenas 50 cm abaixo de sua crista (Figura 2.543).

5. Causas do incidente

Verificou-se, posteriormente à cheia de julho de 1983, que um pouco a 

jusante da casa de força há um estrangulamento na calha do rio e uma 

acentuada mudança de direção do rio Iguaçu. Ambos fatores introduzem 

perdas de carga que não haviam sido consideradas no projeto original. 

Além dessas feições, a utilização em projeto de um único coeficiente de 

rugosidade para todo o trecho de jusante da barragem e uma simplificação 

nos estudos de condução de cheias também haviam colaborado para a 

definição deficiente da curva chave do canal de fuga para cheias extremas.

6. Material consultado

ANDRZEJEWSKI, R.H., DORNELES, N., WATZKO, A., OLIVEIRA, H.R., SENEN, 

P.R., GONÇALVES, R. & PACHECO, V. – Vertedouro, Usina Salto Santiago – 

Grandes Vertedouros Brasileiros – Comitê Brasileiro de Barragens, 2010. 

Pág. 145-153.

CBGB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Salto Santiago 

Hydroelectric Plant – Main Brazilian Dams, 1982. Pág. 55-109.
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Figura 2.543 – Seção transversal da casa de força com indicação do muro de proteção adicional, níveis d’água máximos do projeto original e os 
atingidos nas cheias de maio de 1982 e julho de 1983 (CBDB, 2002)

SALTO SANTIAGO PR
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1. Descrição da barragem

A barragem de Santa Branca, de concessão da Light Serviços de Eletricidade 

S.A., está localizada no rio Paraíba do Sul, município de Jacareí, Estado de 

São Paulo. Possui 320 m de extensão na crista e altura máxima de 55 m, 

sendo constituída por um maciço homogêneo de terra compactada (Figura 
2.544). Os taludes de montante e de jusante possuem inclinação variável, 

mais íngreme na parte superior do aterro.

SANTA BRANCA SP

Paraíba do Sul
Entre final de 1956 e agosto de 1959
Diversos eventos ocorridos a partir de 1962
Técnica

Figura 2.544 – Arranjo 
geral da UHE Santa 
Branca (Google Earth, 
de 1/10/2018)
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O sistema de drenagem interna da barragem é constituído por um filtro vertical 

de areia que se liga a um tapete drenante de espessura variável constituído por 

areia compactada. Nas ombreiras, acima da curva de nível 580 m, deixa de haver 

tapete drenante. A capacidade do tapete drenante de areia é reforçada por um 

sistema de tubos de ferro com diâmetro de 200 a 250 mm, que conduzem as 

águas coletadas até o pé de jusante da barragem (Figura 2.547).

O sistema de drenagem é complementado por 71 poços de alívio com 

diâmetro de 100 mm e 6 m de profundidade, perfurados na rocha decomposta 

de fundação, alinhados com o filtro vertical, na extensão longitudinal 

correspondente ao dreno horizontal. A cortina de poços não penetra pelas 

ombreiras acima da El. 580,00 m, como no caso do tapete drenante.

O vertedouro está localizado na ombreira direita, constando de uma 

estrutura de concreto dotada de duas comportas e calha com cerca de 20 m 

de largura e 290 m de extensão, com declividade variável. Na extremidade 

do canal de descarga existe um bloco dissipador único, com 5 m de largura, 

seguido por uma bacia de dissipação com 50 m de comprimento, largura 

variável e fundação em rocha.

A barragem foi implantada principalmente para possibilitar a regularização 

de descargas que permitissem a derivação do rio Paraíba do Sul na barragem 

de Santa Cecília. Por esse motivo, por décadas não houve a implantação de 

equipamentos de geração de energia elétrica, só tendo sido instalados em 

passado recente.

SANTA BRANCA SP

Figura 2.545 – Seção típica da 
barragem (Santos & Domingues, 1991)
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2. Descrição dos acidentes

• Ombreira esquerda da barragem

Desde 1962, o talude de jusante da barragem apresentava diversos tipos de 

anomalias, tais como trincas, zonas encharcadas, surgências localizadas e 

deslizamentos superficiais, principalmente junto à ombreira esquerda. Entre 

1962 e 1966 ocorreram vários escorregamentos ao longo do talude de jusante da 

barragem, atribuídos à excessiva saturação da camada superficial de solo. Em 

julho de 1976 foi constatada a formação de um processo de erosão regressiva 

(piping) no encontro da barragem com a ombreira esquerda, o que motivou o 

início imediato do deplecionamento do reservatório em cerca de 8 m.

A análise dos dados de instrumentação existente no corpo da barragem, 

conjuntamente aos demais elementos e observações disponíveis, levaram à 

conclusão de que a barragem apresentava deficiências muito graves em termos 

de segurança, tendo sido necessário programar a adoção de medidas de 

reforço. O sistema de drenagem interna da barragem se mostrava insuficiente 

para evitar a saturação permanente do maciço compactado em sua porção 

jusante, devido à não continuidade da camada filtrante até o enrocamento de 

jusante. As camadas de aluvião arenoso preservadas na fundação da barragem 

não promoviam a necessária drenagem do maciço compactado sobrejacente 

por estarem confinadas por camadas menos permeáveis. A ausência de um 

sistema de drenagem eficaz próximo às ombreiras corroborava as conclusões a 

respeito da inoperância do sistema de drenagem interna da barragem.

• Vertedouro

A rocha de fundação da bacia de dissipação do vertedouro sofreu forte 

erosão em virtude das descargas de 30 m³/s a 40 m3/s, tendo resultado no 

descalçamento da fundação do muro lateral esquerdo de concreto.

3. Consequências dos acidentes

Na barragem, as consequências do processo de saturação eram muito 

pronunciadas na face de jusante do maciço compactado e na ombreira 

esquerda, onde eram visíveis os deslocamentos ocorridos no talude de 

jusante da barragem, através de desalinhamentos, trincas e rachaduras 

existentes nas canaletas de drenagem. Este efeito era também visível ao 

longo da ombreira direita, embora em menor extensão.

Na base da calha do vertedouro constatou-se o surgimento de uma cava 

no aterro arrimado pelo muro lateral esquerdo estimada em 25 m de 

profundidade e 10 m de diâmetro.

4. Medidas de recuperação

A solução adotada na ombreira esquerda da barragem consistiu na implantação 

de um reforço estrutural, constituído por um corpo de aterro compactado a 

jusante da barragem, dotado de uma camada filtrante posicionada entre a face 

original do talude e a base do aterro de reforço. A camada filtrante se estenderia 

até as ombreiras, de modo a captar todas as possíveis surgências sob o contato 

do novo aterro (Figura 2.546). As obras de recuperação foram iniciadas em 

setembro de 1988 e concluídas em fevereiro de 1990.

A recuperação na área da bacia de dissipação do vertedouro consistiu na 

recomposição da base do muro lateral esquerdo e na alteração das regras 

operativas do vertedouro, no sentido de somente abrir as comportas para vazões 

elevadas, sendo as pequenas vazões escoadas através de válvulas dispersoras.

SANTA BRANCA SP
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Figura 2.546 – Projeto de recuperação com reforço estrutural a jusante (Santos & Domingues, 1991)

SANTA BRANCA SP
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5. Causas do acidente

Como já referido, os estudos realizados indicaram que o sistema de drenagem 

interna da barragem se mostrava insuficiente para evitar a saturação 

permanente do maciço compactado em sua porção jusante. Isso ocorreu 

em função da não continuidade da camada drenante até o enrocamento 

de jusante e do fato de que as camadas de aluvião arenoso preservadas na 

fundação não promoviam a necessária drenagem do maciço compactado 

sobrejacente, pois estavam confinadas por camadas menos permeáveis.

Desde o enchimento do reservatório, acreditava-se que a causa mais 

provável das infiltrações era associada à natureza da fundação, onde 

camadas subverticais de quartzito cortavam a ombreira esquerda, 

alcançando o reservatório a montante. Embora essas camadas de quartzito 

caracterizassem um caminho preferencial de percolação, verificou-se que as 

camadas de solo e rocha que confinavam o quartzito lateralmente também 

se mostravam muito permeáveis.

A erosão na base da calha do vertedouro, onde o muro esquerdo foi descalçado, 

foi atribuída à capacidade erosiva das descargas na faixa de 30 m³/s a 40 m3/s.

6. Material consultado

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 

deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n° 88. 

198 páginas.

MELLO, V.F.B. – Da importância de resgatar o passado, no caso de incidentes 

em barragens: o exemplo de Santa Branca. In: XXII Seminário Nacional de 

Grandes Barragens, São Paulo, SP. Abril/1997. Tema 3. Páginas 229-245.

SANTOS, C.F.R. & DOMINGUES, N.R. – Estudos e projetos de recuperação 

da barragem de Santa Branca. In: XIX Seminário Nacional de Grandes 

Barragens. Aracaju, 1991. Tema 2. Pág. 57-70.

SANTA BRANCA SP
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DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem, localizada no rio Jacuípe, município de Camaçari, na Bahia, 

foi implantada para ser destinada ao abastecimento de água à região 

metropolitana de Salvador (Figura 2.547). Construída entre agosto de 

1976 e dezembro de 1979, sofreu colapso em maio de 1985. A barragem foi 

reconstruída entre junho de 1998 e junho de 2000.

O arranjo do projeto original, da década de 1970 (Figura 2.548), consistia 

de um vertedouro dotado de duas comportas de segmento, posicionado 

próximo à ombreira esquerda, ladeado por maciços homogêneos de terra 

com drenagem interna constituída por filtro chaminé e tapete drenante. O 

maciço de terra mais longo, posicionado à direita do vertedouro, possuía 

cerca de 260 m de comprimento pela crista e altura máxima de 28,50 m.

O canal de acesso e o bloco da ogiva do vertedouro se apoiavam em aterro 

compactado. A calha do vertedouro era apoiada em areia compactada. 

Apenas a bacia de dissipação era apoiada em rocha (Figura 2.549). 

A cota de coroamento da barragem era de 23,00 m, o nível máximo de 

represamento era de 20,00 m e o volume de água acumulado era de 240 x 106 m3. 

A descarga máxima de projeto para recorrência de 10.000 anos era de 1.750 m3/s.

SANTA HELENA BA

Jacuípe
Agosto de 1976 a dezembro de 1979
9 de maio de 1985
Técnica

Figura 2.547 – Planta de localização



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Figura 2.548 – Planta 
da barragem de Santa 
Helena na década de 70 
(Amorim, 2016)

Figura 2.549 –  
Seção transversal do 
vertedouro da barragem 
de Santa Helena da 
década de 70 (Sandroni, 
S.S. – Barragem de 
Santa Helena)

SANTA HELENA BA
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A barragem de terra do lado direito se apoiava em sedimentos argilosos moles 

(seção AA na Figura 2.550). O projeto dessa barragem de terra foi cercado de 

grandes cuidados: foram utilizados drenos verticais aceleradores de recalques (de 

areia, pois ainda não existiam os drenos fibroquímicos) e a construção do aterro 

foi realizada em etapas. A barragem e a sua fundação foram instrumentadas 

com piezômetros e medidores de recalque, cujos resultados foram utilizados 

para liberar as etapas de construção do aterro. Recalques de até 2 m foram 

registrados no aterro durante a construção (ver planta, Figura 2.550). Trincas 

no aterro da barragem foram verificadas e atribuídas a recalques diferenciais. O 

resultado final foi bem sucedido, não se registrando maiores problemas durante 

a construção, nem vazões excessivas a jusante durante a operação. 

Como também indicado na Figura 2.550, havia piezômetros (tipo Casagrande) 

na areia ao lado do vertedouro. Durante os cerca de cinco anos de operação 

que antecederam a ruptura, a instrumentação era lida mensalmente. Os 

piezômetros mostraram níveis elevados em diversas ocasiões coincidentes 

com épocas em que houve abertura das comportas do vertedouro. O 

enchimento de reservatório foi realizado em dezembro de 1979.

A ruptura ocorreu em maio de 1985, após quase cinco anos e meio de 

operação. O vertedouro e a barragem à sua esquerda foram totalmente 

destruídos. O maciço de terra mais longo, da direita, sobreviveu à ruptura, 

exceto pela parte situada junto ao vertedouro, que foi erodida.

Figura 2.550 – Aspectos da barragem 
de terra do lado direito (Sandroni, 
S.S. – Barragem de Santa Helena)

SANTA HELENA BA
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2. Descrição da ruptura de 1985

A ruptura da barragem de Santa Helena ocorreu em 9 de maio de 1985. Na 

véspera do colapso apareceram trincas e afundamentos (“crateras”) nos 

aterros junto ao vertedouro (Figura 2.5511).

O vertedouro da barragem foi totalmente destruído. A calha do vertedouro 

era apoiada sobre um aterro arenoso em comunicação com o nível d’água a 

jusante (através do sistema de drenagem da laje (Figura 2.552). 

Figura 2.551 – Trincas e crateras observadas na véspera do colapso  
(Oliveira, 2012)

Figura 2.552 – Subpressão sob a laje da calha do vertedouro
(Sandroni, S.S. – Barragem de Santa Helena)

SANTA HELENA BA
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A ruptura adveio quando, para certa vazão (300 m3/s, a maior registrada 

nos cerca de cinco anos de vida da barragem) correspondente à maior 

abertura das comportas até então praticada, o ressalto hidráulico fez com 

que a subpressão fosse superior ao peso das lajes de concreto da calha do 

vertedouro e da lâmina d’água sobre ela. A subpressão a jusante do ressalto 

hidráulico atuou na base das lajes da calha através do sistema de drenagem 

subterrânea. A laje foi levantada e levada pela correnteza, a areia sob a laje foi 

erodida e o vertedouro colapsou para o interior da cavidade assim formada.

No projeto, ganha particular importância a concepção da calha do vertedouro, 

visto que o acidente teve início nesta estrutura. A fundação da barragem 

era constituída por sedimentos do Grupo Massacará, de idade mesozoica 

(Cretáceo), consistindo em arenitos brandos, com intercalações de siltitos e 

argilitos. Diante da fragilidade da fundação, o projeto optou por um aterro 

compactado para apoio da estrutura da soleira vertente, seguido por um 

colchão de areia, encimado por uma camada de brita, como fundação da laje 

inclinada da calha do vertedouro, finalizado por uma espessa laje horizontal 

de concreto, apoiada sobre o substrato rochoso brando (Figura 2.549).

Os primeiros sinais de anomalia foram observados na manhã do dia 8 de 

maio de 1985, quando surgiram fissuras no contato do aterro argiloso com 

a estrutura do vertedouro (indicadas na Figura 2.550) e observou-se uma 

inclinação para jusante da estrutura do vertedouro (Figura 2.554). Na tarde 

do mesmo dia apareceram crateras no aterro em ambos maciços de terra 

laterais ao vertedouro (Figura 2.553).

Figura 2.553 – Crateras e 
trincas nos aterros laterais 
(Amorim, 2016)

SANTA HELENA BA
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O colapso ocorreu no dia 9 de maio de 1985 e foi acompanhado e documentado 

com fotografias em todas suas etapas, como apresentado a seguir:

(a) na véspera do colapso observou-se o basculamento mostrado na Figura 2.554 

e as trincas indicadas na Figura 2.550, que podem ser vistas na Figura 2.555;

(b) no dia do colapso ocorreu o rompimento da laje da calha do vertedouro 

e o tombamento de seu muro esquerdo. A comporta direita foi levada 

pelas águas, que passaram a fluir por todos os vãos abertos. Finalmente, a 

estrutura do vertedouro tombou e foi arrastada. 

Figura 2.554 – Basculamento da estrutura: (A) Canal de acesso, vista direita; 
(B) Canal de acesso, vista esquerda. Notar trilho desalinhado

Figura 2.555 – Trincas e afundamentos na barragem à direita do vertedouro

SANTA HELENA BA
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As Figuras 2.556 a 2.559 mostram diversos momentos da ruptura. 

Havia instrumentação durante os cinco anos de operação que antecederam a 

ruptura. A instrumentação incluía piezômetros de tubo aberto posicionados 

SANTA HELENA BA

Figura 2.556 – Intensa turbulência. Muro esquerdo colapsado Figura 2.557 – Intensa turbulência. Basculamento da estrutura

na areia ao lado do rápido (Figura 2.550). Esses piezômetros eram lidos 

mensalmente e mostraram níveis elevados nas ocasiões em que as comportas 

foram abertas. 
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SANTA HELENA BA

Figura 2.559 – Imagem depois da ruptura. Restante do maciço de 
terra do lado direito

Figura 2.558 – Imagem depois da ruptura
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3. Consequências do acidente

A perda do reservatório foi total. Todo o vale do rio Jacuípe, até a foz, foi 

inundado pela onda de cheia que não causou vítimas fatais graças à 

mobilização imediata de recursos municipais e estaduais. As ações de 

evacuação da população, cerca de 10.000 pessoas, iniciaram poucas horas 

antes do rompimento da barragem, sob o comando do Governo do Estado 

da Bahia, com apoio de Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. A 

Prefeitura de Camaçari participou ativamente com a disponibilização de 

veículos para a retirada da população da área passível de inundação.

Os danos econômicos de terceiros foram muito grandes, pela perda de 

fazendas, casas, galpões, animais das propriedades rurais e pertences que 

não puderam ser salvos em decorrência da urgência da evacuação. 

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída entre junho de 1998 e junho de 2000 sob 

novo projeto. Aproveitou-se o mesmo eixo, devido à permanência de 

parte ponderável do aterro da margem direita. O novo vertedouro foi, por 

sua vez, implantado no local do antigo, tendo sido acrescentado um vão 

dotado de comporta, totalizando assim três vãos de vertimento. A estrutura 

do vertedouro foi apoiada sobre o arenito brando, partindo o concreto 

diretamente da fundação (Figura 2.560).

SANTA HELENA BA

Figura 2.560 – Santa Helena: seção 
transversal do novo vertedouro 
(Oliveira, 2012)
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SANTA HELENA BA

Deve-se registrar que, após a reconstrução da barragem, o novo enchimento 

do reservatório foi seguido por problemas de estabilidade do talude a jusante 

da barragem, pela ombreira esquerda. Foi registrado um escorregamento de 

grandes proporções na referida ombreira (Figura 2.561). As causas e agentes 

deste segundo acidente são objeto de análise no trabalho de Medeiros & 

Amorim (2003), que também indicam as obras necessárias para recuperação 

do talude rompido.

5. Causas do acidente 

A Junta de Consultores, constituída para investigar as causas do acidente 

(perda total do reservatório), concluiu que a ruptura ocorreu devido ao mau 

comportamento geotécnico da obra, sendo iniciado pelo deslocamento ou 

destruição das lajes da calha do vertedouro, em decorrência da elevação da 

subpressão causada pelo aumento do nível d’água a jusante da barragem. 

Além disso, consta que foi devido à formação de ressalto hidráulico por 

ocasião de liberação de descarga elevada pelo vertedouro, superando a 

subpressão prevista em projeto. O projeto geotécnico de drenagem das lajes 

da calha do vertedouro ocasionou excesso de subpressão que instabilizou 

as lajes da calha, arrancadas pelo fluxo da descarga. O sistema de drenagem 

da fundação da calha funcionou ao contrário: em vez de drenar, introduziu 

água, resultando em subpressão na fundação das lajes da calha. Deduziu-

se também que, devido às elevadas velocidades de saída do fluxo de água, 

tenha ocorrido erosão tubular regressiva da camada de brita e de areia que 

estava presente na fundação da calha, descalçando e desestabilizando as 

estruturas de concreto sobrepostas.

Figura 2.561 – Escorregamento de grandes proporções na ombreira esquerda, a 
jusante da barragem, após reconstrução (Medeiros & Amorim, 2003)
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6. Material consultado

AMORIM, J.L. – Barragem Santa Helena. EMBASA S.A. – 60 páginas. Texto sem data e sem indicação de edição.

MEDEIROS, C. H. & AMORIM, J. L. – Acompanhamento do comportamento da nova barragem Santa Helena – Análise e interpretação da instrumentação de 

auscultação instalada: um estudo de caso. In: XXV Seminário Nacional de Grandes Barragens, Salvador, 2003. CBGB, Tema 92 – A20. 13 páginas.

MENEZES, D. S. A. B. - Classificação dos danos decorrentes da ruptura de barragens de acumulação de água. Estudo de caso: barragem de Santa Helena – BA. 

Dissertação de Mestrado. Universidade da Bahia. Escola Politécnica. Salvador. 2016. 160 páginas

OLIVEIRA, P. H.A. - Problemas hidrogeológicos em barragens envolvendo o mecanismo de retroerosão tubular. Bacharelado em Geologia. UFRJ. 2012. 74 páginas.

SANDRONI, S. S. – Barragem Santa Helena. PowerPoint para aulas ministradas na COPPE/UFRJ (1986 a 2008) e na PUC-RJ (2010 em diante). 72 figuras. Inédito.
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Santa Helena era localizada no rio Paraibuna, município 

de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro. Pertencia, originalmente, à 

Companhia Industrial de Eletricidade e, dado o seu pequeno porte, era 

operada a fio d’água. Foi inaugurada em 1913, contando com capacidade 

instalada de 880 kW. Sua produção de energia era utilizada no fornecimento 

de energia elétrica aos municípios de Paraibuna, Entre Rios (atual Três Rios), 

Valença, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras e Paraíba do Sul, no Estado do 

Rio de Janeiro, e ao município de Barra Longa, no Estado de Minas Gerais.

Na expansão de seu sistema no território fluminense, a Rio de Janeiro 

Tramway, Light and Power Company Ltd., que, posteriormente, teve sua 

razão social mudada para Companhia Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, 

e, presentemente, Light Serviços de Eletricidade S.A., adquiriu a usina 

em agosto de 1920 dos bens pertencentes à massa falida da Companhia 

Industrial de Eletricidade. A usina foi desativada em 29 de junho de 1932, 

mas suas instalações permaneceram em parte intactas até sua derrubada 

para a implantação da PCH Monte Serrat.

O arranjo era constituído por uma soleira de regularização (barragem) em 

um trecho particularmente estreito do leito do rio, que favorecia a derivação 

das águas para um canal de adução implantado ao longo da margem 

direita, cuja entrada era dotada de comportas planas e que possuía 

extensão aproximada de 300 m. O canal terminava em uma câmara de 

carga, imediatamente a montante da casa de força (Figura 2.562).

A faixa de terreno que, do lado direito do vale, une a margem do rio ao sopé 

do Monte Serrat exibe em superfície grande quantidade de blocos rochosos 

de dimensões métricas a decamétricas, resultado da acumulação de 

lascas desprendidas da própria encosta ao longo do tempo. Configura-se 

assim, no local, a presença de uma grande massa de tálus em que o canal 

de adução foi escavado e implantado, delimitado por um muro de pedra 

argamassada, localizado rente à margem direita do rio. A Figura 2.563 exibe 

um momento da etapa construtiva, podendo-se observar que o canal de 

adução foi apoiado sobre blocos rochosos imersos na massa de tálus.

O fluxo d’água ao longo do canal de adução ocorria entre o referido muro e 

a encosta natural, em parte escavada.

SANTA HELENA RJ

Paraibuna
Finalizada em 1913
Diversos eventos. Maior evento em 1928
Técnica
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Figura 2.562 – Aspecto da 
pequena usina hidrelétrica 
de Santa Helena 

Figura 2.563 – Imagem da 
construção do canal de 
adução, apoiado sobre 
a massa de tálus (Acervo 
LIGHT, in Eletrobras, 2000)

SANTA HELENA RJ
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2. Descrição do acidente

Tem-se notícia de que o histórico de operação da pequena usina foi 

pontuado por diversos acidentes, seja em decorrência de danos acarretados 

por cheias do rio Paraibuna, seja pela precariedade do apoio do canal de 

adução sobre uma massa instável de tálus. A Figura 2.564 documenta a 

reconstrução da murada lateral do canal em novembro de 1920, após ter 

sido danificada, possivelmente, pela perda de apoio de um trecho do muro.

Não foram encontrados mais detalhes sobre os eventos ocorridos nos quase 

20 anos de operação da usina (entre 1913 e 1932). Entretanto, em visitas 

realizadas nas ruínas da pequena usina antes que ela fosse demolida para 

ceder lugar a um novo empreendimento hidrelétrico, foi possível constatar 

uma série de intervenções pós-construtivas reparadoras com o objetivo de 

manter a usina operacional.

Em 1928, uma enchente do rio Paraibuna danificou as instalações da usina, 

mas ela operou até o segundo trimestre de 1932, quando foi desativada.

SANTA HELENA RJ

Figura 2.564 – Reconstrução da murada sobre o rio Paraibuna, em 20/11/1920 (Acervo LIGHT, 
in Eletrobras, 2000)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, a fase operacional da pequena usina hidrelétrica foi 

pontuada por uma sucessão de acidentes, cada qual tendo exigido a 

adoção de medidas reparadoras.

4. Medidas de recuperação

Estas medidas se concentravam no canal de adução, onde havia indícios de 

trincas na parede lateral, além de vazios e trincas no piso de concreto. Junto 

à antiga casa de força, era visível um remendo na parede do canal feito com a 

ajuda de grampos metálicos, empregados para conter a abertura de uma trinca.

5. Causas do acidente 

O elemento mais frágil do arranjo da pequena usina foi o canal de adução, seja 

em decorrência de suas condições de apoio sobre uma massa instável de tálus, 

seja pelos danos ocasionados pelas grandes cheias do rio (em uma época em 

que o registro hidrológico dos cursos d’água estava principiando). Uma dessas 

cheias (1928) atingiu também a casa de força, danificando as instalações.

6. Material consultado

CENTRO DE MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL – A CERJ e a história da 

energia elétrica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1993. 368 páginas

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

GUIDICINI, G., TAJIMA, R. & CAPELLÃO, S.L.F. - Memória da Hidroeletricidade: 

o caso de uma usina construída em área de tálus. In: Congresso Brasileiro 

de Geologia de Engenharia, 8o. Rio de Janeiro, set/1996. ABGE. Anais... Vol. 

2, pág. 705-716. 
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1. Descrição da barragem

A barragem de terra de Santarém entrou em operação em 1994, tendo sido 

construída pela Samarco Mineração para a contenção de rejeitos de mina e 

também para utilização como reservatório de recirculação de água. Situada a 

jusante das barragens do Germano e do Fundão, a barragem de Santarém sofreu 

assoreamento de seu reservatório e foi alteada (SUPRAM-CM, 2009, pág. 2), 

chegando à capacidade de 7.000.000 de m3 de rejeitos e/ou água (Figura 2.565).

SANTARÉM MG

Córrego do Fundão
1994
5 de novembro de 2015
Técnica

Figura 2.565 – Barragens Santarém, Germano e Fundão antes do acidente (Google Earth, 
de 20/07/2015)
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2. Descrição do acidente

Quando da ocorrência do acidente com a barragem do Fundão, em 5 de 

novembro de 2015, a barragem de Santarém se encontrava com cerca 

de 33 m de altura. A onda de rejeitos liberada pelo colapso da barragem 

de rejeitos de Fundão alcançou e galgou a barragem de Santarém, cujo 

reservatório acumulava água, erodindo o talude de jusante, descalçando 

seu pé e comprometendo a saída do dreno interno, assim como a própria 

estabilidade do maciço (Figura 2.566). O vertedouro da barragem teve a 

calha em escada completamente destruída.

Quando o material liberado pela rompida barragem de Fundão chegou 

a essa barragem, a água ali contida diluiu o rejeito, o que se refletiu em 

aumento da velocidade da lama. O fluxo de lama atingiu o rio Gualaxo do 

Norte por cerca de 55 km, até desaguar no rio do Carmo.

Figura 2.566 - Situação da barragem de Santarém após galgamento pelos rejeitos de 
Fundão (FEAM-MG-2016)

SANTARÉM MG
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3. Consequências do acidente

A barragem de Santarém, apesar de não ter rompido, deixou de ser funcional 

e passou a ser fonte de preocupação pela possibilidade de agravamento de 

sua situação.

4. Medidas de recuperação

Em decorrência do ocorrido, obras emergenciais de contenção e reforço 

passaram a ser realizadas com o objetivo de reduzir os riscos de rompimento 

da estrutura.

Um novo projeto de barragem foi desenvolvido e materializado, provido de 

dispositivos de descarga dos excessos de água, mas capaz de reter os sólidos 

no reservatório. A obra ganhou a denominação de Nova Santarém. Além dela, 

duas novas barragens foram implementadas mais a jusante, na região de 

Bento Rodrigues, com a função de auxiliar na retenção de sólidos porventura 

provenientes de um eventual novo acidente (Figuras 2.567 e 2.568).

SANTARÉM MG

5. Causas do acidente 

As causas do acidente com a barragem de Santarém são conhecidas e se 

relacionam ao rompimento da barragem do Fundão. Trata-se, assim, de um 

caso de acidente em cascata.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatório de segurança de barragens. 

2016. Pág. 164.

MILANEZ, B. & LOSEKANN, C. – Desastre no vale do rio Doce – Antecedentes, 

impactos e ações sobre a destruição. Ed. Folio. 2016. 222 páginas.
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SANTARÉM MG

Figura 2.568 – A barragem 
de Nova Santarém 
(Google Earth, de 
13/03/2019)

Figura 2.567 – A barragem de 
Santarém após recuperação, 
denominada Nova Santarém. Duas 
outras barragens foram implantadas 
a jusante, em Bento Rodrigues 
(Google Earth, de 13/03/2019)
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RIO
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DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

O arranjo da pequena hidrelétrica Santa Rosa II consiste em uma barragem 

de concreto gravidade no leito do rio Grande, com altura máxima de 28 m, no 

Estado do Rio de Janeiro. Em sua parte central há o vertedouro de soleira livre. 

Na margem esquerda há a tomada d’água de um túnel de adução de 4.000 

m de comprimento. A casa de força foi implantada na margem esquerda do 

rio, dotada de três unidades geradoras com capacidade total instalada de 30 

MW. A queda bruta assim adquirida é de 135 m. A Figura 2.569 documenta a 

barragem construída em concreto compactado com rolo.

SANTA ROSA II RJ

Grande
2008 a 2011
12 de janeiro de 2011
Técnica escassa

Figura 2.569 – PCH Santa Rosa II (Internet - http://bomjardimrj.blogspot.com/2018/02/
pch-santa-rosa-ii-e-arredores.html)

http://bomjardimrj.blogspot.com/2018/02/pch-santa-rosa-ii-e-arredores.html
http://bomjardimrj.blogspot.com/2018/02/pch-santa-rosa-ii-e-arredores.html
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2. Descrição do acidente

A precipitação pluviométrica extrema que ocorreu no início do mês de 

fevereiro de 2011 na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, na cidade 

de Nova Friburgo e arredores, resultou em súbito e intenso incremento de 

vazão para os cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Grande.

Em 12 de janeiro de 2011, na PCH Santa Rosa II, que se encontrava em fase 

final de construção, as três unidades geradoras foram desligadas em caráter 

de emergência em função do início da inundação da casa de máquinas. 

3. Consequências do acidente

O sinistro se deu pela alta afluência das águas do rio Grande, causada pelo 

elevado volume de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. A inundação, 

ocorrida a jusante da instalação, provocou a submersão das unidades 

geradoras e dos painéis de comando, controle e proteção, os quais tiveram 

que ser removidos para recuperação.

O túnel de acesso ao túnel de adução não apresentou qualquer problema 

estrutural, mas foi invadido por grande quantidade de detritos que 

alcançaram o próprio túnel de adução, que restou inundado.

A estrutura da barragem não sofreu qualquer abalo ou deformação, 

conforme foi constatado em vistoria realizada após o evento.

4. Medidas de recuperação

A inundação, por se tratar de caso fortuito ou de força maior, foi considerada 

como causa excludente de responsabilidade por ser imprevisível e por 

serem os danos inevitáveis.

Os equipamentos eletromecânicos danificados foram recuperados no prazo 

de cinco a seis meses.

5. Causas do acidente 

Pelas características do estudo de cheias máximas, constatou-se que uma 

pequena diferença de vazão representava um acréscimo significativo na 

recorrência de cheias. Os estudos hidrológicos levados a termo após o 

acidente concluíram que, pelos valores extremos calculados de vazão 

máxima no evento da cheia, tanto a montante quanto a jusante da 

barragem, o evento correspondeu a um período de recorrência variável 

entre 2.800 anos (vazão de 1.000 m3/s) e 7.000 anos (vazão de 1.117 m3/s). 

A vazão máxima de projeto da barragem da PCH Santa Rosa II foi calculada 

em 1.167 m3/s para a recorrência de 10.000 anos.

SANTA ROSA II RJ
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6. Material Consultado

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – Processo 48500.004809/2010-46 – Recurso administrativo interposto pela empresa Santa Rosa S.A. Agosto/2011. 

3 páginas.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – Processo 48500.004809/2010-46 – Fiscalização na PCH Santa Rosa II. 287 páginas.

SANTA ROSA II RJ
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1. Descrição da barragem

Localizada na divisa entre os Estados do Pará e Amapá, no município de 

Laranjal do Jari, a hidrelétrica Santo Antônio do Jari aproveita uma das 

quedas naturais do rio homônimo. A construção da hidrelétrica foi iniciada 

em agosto de 2011. Segundo a EDP, concessionária da usina, esta tem 

capacidade instalada de 373,4 MW, com início de operação em 2014.

2. Descrição do acidente

Em 29 de março de 2014 ocorreu o galgamento da ensecadeira de montante. 

A barragem estava concluída e a ensecadeira de montante seria desativada 

na semana seguinte para o primeiro enchimento do reservatório. Quatro 

funcionários estavam trabalhando em acabamentos na estrutura da 

tomada d’água a cerca de 1 km a jusante da ensecadeira. Quando a água 

galgou a ensecadeira, levando-a ao colapso, os operários foram atingidos 

pelas águas. Apesar do rompimento da ensecadeira, não ocorreram danos 

à barragem (Figura 2.570).

SANTO ANTÔNIO DO JARI PA/
AP

Jari
Agosto de 2011 a 2014
29 de março de 2014
Técnica escassa

Figura 2.570 – Vista parcial da barragem e da 
área invadida pelas águas após o rompimento 
da ensecadeira de montante (g1.globo.com/ap/
amapa, 30/03/2014)
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3. Consequências do acidente

Os quatro operários que estavam na área do colapso da ensecadeira 

faleceram ao serem atingidos pela correnteza que se seguiu ao galgamento 

da ensecadeira de montante. Os danos materiais foram de pequena monta, 

visto que a estrutura da barragem, em concreto, já estava finalizada e resistiu 

à súbita invasão do espaço ensecado pelas águas. Um guindaste utilizado 

na obra ficou danificado.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas referências aos trabalhos de recuperação que, 

obviamente, ocorreram. 

5. Causas do acidente

As causas do acidente foram atribuídas à rápida elevação do rio Jari em 

decorrência das fortes chuvas que ultrapassaram a cota tida pelo projeto 

como suficiente para a fase de construção.

6. Material consultado

ANA - Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens - 

2014. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2015. (Página 105).

SANTO ANTÔNIO DO JARI PA/
AP



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica São Domingos está situada no rio São Domingos, no 

município de São Domingos, Estado de Goiás. Foi construída pela Centrais 

Elétricas de Goiás S.A. (CELG) e entrou em operação no segundo trimestre 

de 1990.

O arranjo da usina consta de barragem de enrocamento com núcleo de terra, 

com 18 m de altura e 190 m de comprimento de crista, e de reservatório 

com volume total de acumulação de 4 x 106 m3 e área inundada de 214 ha. 

A potência nominal da usina é de 12.000 kW. A casa de força abriga duas 

turbinas Francis com capacidade de engolimento de 64,4 m3/s cada, sob 

a queda de referência de 44,6 m. Encontra-se atualmente em operação, 

integrando o sistema interligado. 

O arranjo tira partido do forte desnível que o curso do rio apresenta no 

espaço de poucas centenas de metros. A barragem se situa logo a montante 

de um trecho encachoeirado e fortemente encaixado do rio (Figura 2.571).

A tomada d’água é constituída por uma estrutura imersa no reservatório, 

imediatamente a montante de um dique que integra a barragem. A partir 

da tomada d’água, dois condutos metálicos com 2 m de diâmetro cruzam o 

corpo do dique, envelopados por concreto, e mergulham, em seguida, rumo 

à casa de força (Figura 2.572).

O dique é provido de um filtro vertical de areia que se liga a um tapete 

horizontal, ambos envolvendo os condutos metálicos. Um dreno de areia 

em trincheira foi construído sob os condutos para auxiliar no trabalho de 

coletar as águas de infiltração pela base do dique. A saída desse dreno foi 

direcionada para um pequeno talvegue lateral, assinalado na Figura 2.571 
acima, como trincheira drenante.

A situação geológica é complexa. Na área compreendida entre o dique 

da tomada d’água e a casa de força predominam filitos, com intrusões e 

ramificações de tonalito (rocha ígnea plutônica) em corpos com espessura de 

alguns metros a algumas dezenas de metros. As camadas de filito apresentam 

mergulho próximo da vertical e direção transversal a dos condutos forçados, 

favorecendo o fluxo d’água rumo ao fundo do vale. Por outro lado, as feições 

estruturais mais marcantes no tonalito são os falhamentos de direção N50°- 

60°E, praticamente paralelos à direção dos condutos forçados.

SÃO DOMINGOS GO

São Domingos
1987 a 1989
27 de janeiro de 1990
Técnica
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Figura 2.571 – O circuito de adução e a localização do escorregamento 
(assinalado) (Guidicini & Lousa, 1994)

SÃO DOMINGOS GO

Figura 2.572 – Casa de força e condutos forçados. Foto colhida durante os 
trabalhos de recuperação da encosta afetada pelo escorregamento  
(assinalada ao fundo) (Acervo CELG in Eletrobras, 2000)
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2. Descrição do acidente

O enchimento do reservatório foi iniciado em 1 de dezembro de 1997 e 

finalizado em oito dias. Os primeiros sinais de movimentação ao longo da 

encosta foram observados em 27 de janeiro de 1998, sendo que, no dia 

seguinte, o processo de escorregamento já estava concluído.

A área afetada pelo escorregamento se situava a meia encosta, do lado 

esquerdo hidráulico dos condutos forçados. A massa escorregada era 

formada por entulho e solos de alteração de filito e tonalito, que são os 

principais litotipos locais. Após o destaque, a massa cumpriu um percurso 

de aproximadamente 15 m na vertical e 30 m na horizontal, indo parar 

junto à estrada de acesso à casa de força, após ter danificado levemente a 

galeria de cabos que acompanha os dutos e encostado no conduto forçado 

esquerdo, embora sem danificá-lo. O escorregamento envolveu um volume 

de cerca de 1.000 m3 de material. 

O topo da área afetada pelo escorregamento se situava a cerca de 25 m abaixo 

do nível d’água do reservatório, a uma distância horizontal de 150 m. Junto 

à base da cicatriz do escorregamento observaram-se diversas surgências de 

pequena vazão, estimadas em 2 l/s a 4 l/s. A água se mostrava limpa, isenta 

de materiais.

3. Consequências do acidente

O escorregamento a meia encosta teve, afortunadamente, consequências 

limitadas e os danos foram de pequena monta, limitados à galeria de cabos 

que acompanha os condutos e ao meio fio da estrada de acesso, que teve 

que ser refeito.

4. Medidas de recuperação

A reconstituição do talude foi feita, primeiramente, erigindo-se um 

muro de gabiões junto a sua base. Acima do nível dos gabiões, a área do 

escorregamento foi reconstituída com solo. Cuidados foram tomados 

de modo a coletar as águas de infiltração em uma única saída. A Figura 
2.573 mostra, do lado direito, o coletor de águas onde as medidas de vazão 

posteriores à reconstituição registraram cerca de 60 l/min. 

SÃO DOMINGOS GO
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Figura 2.573 – Vista do local do escorregamento após reconstituição (Guidicini & Lousa, 1994)

SÃO DOMINGOS GO



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

5. Causas do acidente 

A mecânica do escorregamento está ligada ao enchimento do reservatório, 

do qual é uma decorrência. Como referido acima, os primeiros sinais da 

movimentação do terreno foram observados cerca de 50 dias após o término do 

enchimento do reservatório. Este foi o tempo de preparação para a saturação 

da encosta e a consequente deflagração do processo de instabilização. Com 

base na geometria do problema e no intervalo de tempo acima referido, 

estimou-se a permeabilidade média da encosta afetada em 2 x 10-2 cm/s.

A mecânica do processo registra, provavelmente, uma primeira etapa de infiltração 

das águas do reservatório pelo fundo do canal de adução e adjacências, e seu 

deslocamento rumo a jusante através de caminhos preferenciais de percolação. 

Provavelmente, trata-se de planos de xistosidade do filito indo acumular-se de 

encontro à massa de solos superficiais pouco permeáveis que recobria parte da 

encosta dos condutos forçados (Figura 2.574).

As poropressões na encosta devem ter se elevado gradualmente até 

ultrapassar a resistência do horizonte de solo superficial, desencadeando 

o escorregamento.

Na mesma época desse evento, constatou-se que a saída do dreno coletor 

geral das águas de infiltração encontrava-se seca. Ficou patente, assim, que 

a rede de fluxo simplesmente ignorou a presença do sistema de drenagem 

de projeto e seguiu seu próprio caminho preferencial, rumo a jusante. 

A expectativa de que a rede de fluxo seguisse os caminhos previstos em 

projeto revelou-se equivocada.

SÃO DOMINGOS GO

Figura 2.574 – Corte vertical ao 
longo do circuito de adução 
(Guidicini & Lousa, 1994)
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6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

GUIDICINI, G. & LOUSA, J. - Lições de um caso de escorregamento decorrente do enchimento de um reservatório. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, 

100, Foz do Iguaçu, 1994. Anais..Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, vol.4, 1994. Pág. 1077-1084.

GUIDICINI, G. & LOUSA, J. - Lessons from a landslide occurred after the filling of a small reservoir. In: Congresso da Associação Internacional de Geologia de 

Engenharia, 7°, Lisboa, 1994. Anais... Lisboa, IAEG, vol. 5, Tema 5, pág. 3853-3858.

SÃO DOMINGOS GO
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica São João, do tipo fio d’água, está situada no rio São 

João, no interior do Parque Nacional do Iguaçu, no município de Foz do 

Iguaçu, Estado do Paraná. Destinava-se, originalmente, ao suprimento de 

energia às instalações do complexo turístico do Parque Nacional do Iguaçu, 

criado no ano de 1939. A empresa Dolabela & Companhia Ltda., vencedora 

da concorrência para as obras de infraestrutura daquele complexo turístico, 

construiu uma usina provisória para fornecimento de iluminação e força ao 

canteiro de obras do Parque. A estrutura continha canal adutor para desvio 

das águas do rio São João, com 150 m de comprimento, castelo d’água de 

alvenaria e conduto metálico de 12 polegadas de diâmetro (30,48 cm), que 

ligava-se à casa de força. Na usina provisória foi instalada uma turbina do 

tipo Francis acoplada a um gerador de 18 kW (Figura 2.575).

SÃO JOÃO PR

São João
1940 a 1943
1983 e 1991
Técnica escassa

Figura 2.575 – Conduto de adução e casa de força da hidrelétrica São João 
(Internet - www.youtube.com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4 – Acesso em 01/05/2019)

http://www.youtube.com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4
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Os serviços de desmatamento e escavação das fundações da usina hidrelétrica 

do rio São João foram iniciados em 1940, e as obras civis, no princípio do 

ano seguinte. A conclusão da construção da barragem principal, com 78 m 

de comprimento, deu-se em junho de 1942, permitindo a formação de um 

pequeno reservatório. Foram implantadas duas turbinas do tipo Francis, de 

eixo horizontal, e dois geradores de 178 kW. A operação regular foi iniciada em 

agosto do mesmo ano. As obras foram concluídas no final de 1943.

Em 1949 foram iniciadas novas obras, com vistas à construção de um segundo 

reservatório, a montante da barragem principal, interrompidas, entretanto, 

por volta de 1955. Foram feitas reformas nos anos de 1947, 1949 e 1962. A 

usina hidrelétrica São João foi retirada de operação no ano de 1982.

Por ocasião de uma cheia do rio São João em 1983, a casa de máquinas 

ficou totalmente submersa e seus equipamentos e instalações foram 

danificados. Em 1989 foram realizados trabalhos de restauração das obras 

civis e de recondicionamento das unidades geradoras, mantendo-se as 

características originais. Nova enchente em 1991, além de outros fatores, 

levou ao abandono da iniciativa de reativação da usina.

SÃO JOÃO PR

Figura 2.576 – Casa de força da hidrelétrica São João (Foto Chistian Rizzi) 
(Internet - www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-
deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/ - Acesso em 01/05/2019)

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/
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2. Descrição dos acidentes

Os dois eventos (de 1983 e 1991) foram similares, ocasionados por cheias 

do rio São João que ultrapassaram os níveis de projeto e causaram a 

inundação da casa de força, danificando os equipamentos. Na enchente de 

1983, a casa de força foi totalmente submersa. 

3. Consequências do acidente

As consequências, conforme relatado acima, foram a paralisação da usina 

e, mais tarde, sua desativação.

4. Medidas de recuperação

Conforme registrado acima, os danos trazidos pela cheia de 1983, que 

paralisou a usina, foram eliminados em 1989, quando a usina foi restaurada, 

mantendo as características originais.

5. Causas do acidente 

As causas, conforme tantos outros casos de hidrelétricas construídas em 

áreas desprovidas de um registro histórico de medição de vazões, resultam 

de cheias que superaram todas as previsões, inundando a casa de força.

6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.

BRISADA, W. – Usina São João – Foz do Iguaçu – internet - www.youtube.

com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4 – Acesso em 01/05/2019.

GAZETA DO POVO – internet - www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-

historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/ - Foto 

Chistian Rizzi - Acesso em 01/05/2019).

SÃO JOÃO PR

http://www.youtube.com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4
http://www.youtube.com/watch?v=TDZ-7ZtZyb4
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/usina-historica-de-sao-joao-deve-ser-reativada-ektiukgvtu4lkccox0ap6j0i6/
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1. Descrição da barragem

Durante fortes chuvas ocorridas no início de fevereiro de 2018, relatou-se o 

rompimento simultâneo de cinco barragens na região de São José do Rio 

Claro, a cerca de 300 km de distância de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

2. Descrição do acidente

Segundo o secretário-adjunto de Proteção e Defesa Civil do Estado, a 

sequência de eventos teve início em uma pequena central hidrelétrica que 

não suportou a vazão decorrente de intensa chuva e provocou uma reação 

em cadeia, rompendo mais quatro barragens situadas a jusante.

Técnicos da Defesa Civil Estadual e do Centro Integrado de Operações 

Aéreas (CIOPAER) sobrevoaram a área atingida após rompimento das 

barragens para avaliar os danos (Figura 2.577). Os prejuízos ambientais 

seriam posteriormente levantados por técnicos da SEMA.

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT

Afluente do rio Arinos
Não identificada
4 de fevereiro de 2018
Jornalística

Figura 2.577 – Imagem do 
rompimento da PCH, ocorrido 
em 04/02/2018 (Foto Sema-MT 
e Ciopaer-MT)
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Uma das fazendas atingidas foi a Agromar, de propriedade do Grupo Bom 

Futuro. Em nota divulgada, o Grupo afirmou que o rompimento ocorreu em 

uma propriedade vizinha. O problema causou a queda de parte do aterro e 

da ponte que dava acesso à fazenda da Agromar, deixando-a isolada. Além da 

ponte, um reservatório da fazenda foi atingido e teve parte de sua barragem 

rompida, causando inundação na casa de máquinas (Figura 2.578).

3. Consequências do acidente

Os prejuízos ambientais foram elevados, apesar de não quantificados. Não 

houve perdas de vidas humanas.

4. Medidas de recuperação

Não foi encontrada qualquer referência a medidas de recuperação.

5. Causas do acidente 

A ocorrência de chuvas intensas gerou descargas elevadas que ocasionaram 

a sequência de rompimentos de barragens por galgamento, provavelmente.

6. Material consultado

G1.GLOBO – Cinco barragens não suportam volume de água após chuvas 

e rompem em MT. Internet - https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/

cinco-barragens-nao-suportam-volume-de-agua-apos-chuvas-e-se-

rompem-em-mt.ghtml acessado em 02/11/2018. Acesso em: 13/11/2018.

Figura 2.578 – Uma das barragens rompidas em efeito escada (Foto Sema-MT e 
Ciopaer-MT)

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/barragem-de-hidreletrica-se-rompe-e-causa-estragos-em-propriedades-rurais-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/cinco-barragens-nao-suportam-volume-de-agua-apos-chuvas-e-se-rompem-em-mt.ghtml%20acessado%20em%2002/11/2018
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/cinco-barragens-nao-suportam-volume-de-agua-apos-chuvas-e-se-rompem-em-mt.ghtml%20acessado%20em%2002/11/2018
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/cinco-barragens-nao-suportam-volume-de-agua-apos-chuvas-e-se-rompem-em-mt.ghtml%20acessado%20em%2002/11/2018
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Premissa

O sistema de adução de águas na PCH São Tadeu I sofreu um grave 

acidente em 11 de novembro de 2009. A usina estava em fase de testes 

dos equipamentos eletromecânicos e o acidente causou sérios danos às 

obras civis e aos próprios equipamentos, retardando em mais de um ano a 

entrada em operação da usina.

O acidente não foi noticiado na mídia e não alcançou, portanto, notoriedade. 

As informações encontradas sobre o caso da PCH São Tadeu I resultam, 

primeiramente, de uma consulta à Internet, onde foi localizado um extenso 

relatório de autoria da ANEEL, condensando informações suficientes para 

formatar um quadro a respeito do caso.

Em seguida, foi acessada na Internet uma palestra proferida em 2017 

pelo professor Milton Kanji, na Universidade de São Paulo, trazendo 

esclarecimentos sobre o sinistro. 

1. Descrição da barragem

A PCH São Tadeu I é localizada na serra de São Vicente, cerca de 70 km a sudeste 

de Cuiabá, no município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso. 

O empreendimento consiste no represamento do rio Aricá-Mirim, com captação 

de água por uma tomada d’água, seguida por um túnel de adução com 2.460 m 

de extensão, com uma queda bruta de 200 m. O túnel é em arco-ferradura, com 5 

m de altura e 4,5 m de largura, perfazendo 7,60 m3 de seção (ANEEL, págs. 41- 42).

A barragem principal possui extensão de crista de 230 m e altura máxima 

de 30 m, com seção em aterro compactado. O vertedouro se localiza na 

ombreira esquerda, com largura de 12,80 m e capacidade de descarga de 

172 m3/s, dotado de calha com extensão aproximada de 200 m. A tomada 

d’água é situada à esquerda hidráulica do vertedouro. A casa de força é 

localizada em área externa, afastada do desemboque do túnel em algumas 

dezenas de metros (Figura 2.579). Nela foram instaladas duas unidades 

geradoras com potência total de 18 MW.

SÃO TADEU I MT

Aricá-Mirim
Dezembro de 2006 a outubro de 2009
11/11/2009
Técnica escassa
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Figura 2.579 – Localização do empreendimento (Google Earth, de 27/07/2017)

SÃO TADEU I MT
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2. Descrição do acidente

O túnel de adução se encontrava na fase final de enchimento. Segundo 

laudo técnico elaborado em dezembro de 2010 (ANEEL, págs. 77-78), o 

sinistro ocorreu ao final do túnel de adução, isto é, perto do desemboque, e 

consistiu na ruptura hidráulica da seção, com abertura de fraturas na rocha, 

pelas quais a água escoou, emergindo na parte superior da encosta e nos 

taludes laterais a jusante do túnel (Figura 2.580). 

SÃO TADEU I MT

Figura 2.580 – A montante da casa de força observa-se o conduto forçado 
saindo do túnel de adução (Google Earth, de 27/07/2017)
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Sob pressão hidrostática de 20 atm (equivalente aos 200 m de desnível) 

ocorreu a ruptura do maciço rochoso imediatamente a montante do final 

da blindagem metálica, com abertura de fendas que se propagaram até a 

superfície do terreno, possibilitando o escape da água que preenchia o túnel. 

O frágil revestimento de concreto projetado não desempenhou papel eficaz 

de resistência, tendo sido rompido com facilidade (Figuras 2.581 e 2.582).

No trecho do túnel principal e no túnel auxiliar ocorreram desmoronamentos 

parciais. A montante da extensa superfície de ruptura, o túnel sofreu apenas 

pequenos danos como consequência do esvaziamento instantâneo de sua seção. 

A massa d’água que se precipitou para fora do túnel através das fendas 

abertas sob pressão alcançou rapidamente a casa de força, inundando-a 

(Figura 2.583).

SÃO TADEU I MT

Figura 2.581 – Extensa trinca assinala a superfície de ruptura interna no túnel de adução. A seta indica o túnel 
auxiliar (Kanji, 2017)
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Figura 2.583 – Casa de força inundada (Kanji, 2017)

Figura 2.582 – Outro aspecto de detalhe da extensa trinca que define o contorno 
da área afetada (Kanji, 2017)

SÃO TADEU I MT
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3. Consequências do acidente

Como já referido, quando do evento de 11 de novembro de 2009, o 

empreendimento estava finalizado em suas obras civis e os equipamentos 

de geração de energia estavam em fase de teste. Além dos danos causados 

no interior do túnel, o sinistro ocasionou o alagamento da casa de força e 

consequente paralisação dos testes.

4. Medidas de recuperação

Para elaboração dos projetos de recuperação dos danos decorrentes do 

sinistro (ANEEL, pág. 78) foi contratada empresa de Engenharia especializada 

em projetos de usinas hidrelétricas, com o seguinte escopo:

a) determinação da extensão da nova blindagem;

b) projetos estruturais das bases de apoio e blocos de ancoragem do novo 

conduto;

c) análise hidráulica do conduto metálico;

d) projeto estrutural da nova estrutura de transição;

e) mapeamento geológico da área sinistrada;

f) recomendação de tratamentos geológicos;

g) projeto do novo rock trap.

A proprietária do empreendimento produziu, na etapa de recuperação, uma 

série de relatórios progressivos registrando o andamento dos trabalhos de 

reconstrução das obras. Em 10 de agosto de 2010, por exemplo, a empresa 

apresentou à ANEEL o 38° Relatório de Progresso de Empreendimento 

– Julho/2010, em que descrevia a situação da PCH. No citado relatório é 

referida a recuperação das obras civis e dos equipamentos eletromecânicos, 

danificados em decorrência do sinistro no túnel de adução. No túnel de 

adução, os tratamentos geotécnicos se encontravam em andamento. 

A recuperação dos equipamentos havia sido finalizada e a maior parte 

destes já se encontrava na obra, aguardando a remontagem. Os trabalhos 

de recuperação das unidades geradoras haviam sido finalizados. O trecho 

inicial blindado do conduto forçado estava em fase de pré-montagem em 

segmentos maiores, para posterior montagem interna no túnel.

Em dezembro de 2010 a usina foi autorizada a realizar os testes de 

comissionamento das máquinas e, em seguida, a iniciar a operação comercial.

SÃO TADEU I MT
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5. Causas do acidente

O relatório para a ANEEL não aborda as causas do acidente. O trabalho 

de Kanji (2017) atribui o sinistro ao fato de a pressão interna no túnel ter 

ultrapassado a pressão de confinamento do terreno, isto é, a resistência do 

maciço rochoso circundante.

O mapeamento geomecânico das paredes do túnel havia mostrado que 

o maciço rochoso não se encontrava intacto como admitido pelo projeto. 

Consequentemente, para suportar com segurança as pressões internas, a 

SÃO TADEU I MT

Figura 2.584 – Definição do critério 
para determinação da extensão da 
blindagem (Kanji, 2017)

blindagem deveria ter se estendido 290 m para o interior do túnel a partir do 

desemboque (Figura 2.584).

Cabe aqui um comentário final. É sabido que se aprende mais com os erros 

do que com os acertos. Silenciar sobre casos de acidentes pode resguardar 

proprietários, projetistas e construtores, mas em nada contribui para a 

evolução do conhecimento e do aprendizado. Divulgar as circunstâncias 

de acidentes ocorridos equivale a contribuir para que eventuais erros 

praticados ontem não voltem a acontecer amanhã, evitando-se novos 

reveses com os consequentes danos e vítimas.
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6. Material consultado

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – Processo n° 48500.000190/2003-95 - Interessado: São Tadeu Energética Ltda. Assunto: Acompanhamento de 

implantação da PCH São Tadeu I – RelatóriosLotufoProgressoRecuperação2010.pdf. 141 páginas. http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/

Pedido/Attachments/407460/RESPOSTA_PEDIDO_48500%200190%202003.pdf – internet - Acesso em 02/05/2019.

KANJI, M.A. – Obras em rocha – Influência da Geologia – USP – PEF 2507 – 2017. 126 páginas. Internet - https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3424462/

mod_resource/content

SÃO TADEU I MT
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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Sinop foi implantada entre os municípios de Cláudia e Itaúba, 

no rio Teles Pires, Estados do Pará e do Mato Grosso, sob a gestão da Companhia 

Energética Sinop. Com o reservatório atingindo áreas nos municípios de Sinop, 

Cláudia, Sorriso, Itaúba e Ipiranga do Norte, a usina tem potência instalada de 

402 MW, capaz de abastecer uma cidade com 1.600.000 habitantes. O sítio da 

hidrelétrica é localizado a cerca de 70 km da cidade de Sinop.

Quando do acidente, as escavações estavam praticamente finalizadas e já havia 

sido iniciada a concretagem das estruturas da tomada d’água e do vertedouro. 

A área da casa de força estava sendo preparada para início da concretagem.

2. Descrição do acidente

No dia 8 de outubro ocorreu um desmoronamento de grandes proporções, 

envolvendo a parede direita da escavação da casa de força e do canal de fuga. 

Na manhã do dia 8, o monitoramento diário realizado durante a construção 

permitiu a detecção de movimentações na estrutura da rocha e/ou do solo 

tratado com concreto projetado. Verificou-se que as aberturas de trincas 

existentes próximas e paralelas à borda da parede de escavação haviam 

aumentado significativamente. Isso desencadeou o estado de alerta e a área 

das escavações da casa de força e do canal de fuga foram evacuadas. A obra 

entrou em compasso de espera do rompimento da parede, que se percebia 

iminente, apesar da dimensão do evento não ser previsível. O colapso da 

parede, documentado pelos próprios trabalhadores, teve duração inferior a 

dois minutos (Figura 2.585). 

A sequência de imagens mostra que, antes da ruptura, a parede se encontrava 

revestida por uma capa contínua de concreto projetado, provido de fibra ou 

tela metálica, ancorada na rocha e/ou no solo por meio de chumbadores.

Nos dias anteriores, uma chuva de 36 mm (no dia 6 de outubro) sinalizava 

o final do período seco e o início da estação das chuvas. No dia do evento, 

observa-se nas imagens que a parede se encontrava seca, com manchas de 

umidade (Figura 2.586).

Uma segunda imagem (Figura 2.586), tirada de outro ângulo, a partir de 

montante, registra praticamente o mesmo instante da imagem anterior.

SINOP MT

Teles Pires
Março de 2014 a março de 2019
8 de outubro de 2015
Jornalística
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Figura 2.586 – Outra imagem, 
tirada no mesmo instante, a 
partir de montante olhando 
para jusante (Internet)

Figura 2.585 – O momento do 
colapso da parede direita de 
escavação da casa de força/
canal de fuga (Internet - http://
g1.globo.com/mato-grosso/
noticia/2015/10/video-mostra-
desmoronamento-de-obras-de-
usina-hidreletrica-em-mt.html)

SINOP MT

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-hidreletrica-em-mt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-hidreletrica-em-mt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-hidreletrica-em-mt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-hidreletrica-em-mt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-hidreletrica-em-mt.html
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3. Consequências do acidente

O colapso da parede de escavação deu diversos sinais de que iria ocorrer, 

de modo que foi possível afastar pessoas e equipamentos, reduzindo os 

possíveis danos. O evento, como não podia deixar de ser, deve ter tido 

algum impacto no cronograma das obras e trabalhos adicionais, embora 

não haja informações a respeito.

4. Medidas de recuperação

Tampouco foram encontradas informações a respeito das medidas de 

recuperação. É provável que uma avaliação das condições de segurança 

do talude remanescente tenha levado à implementação de técnicas e 

dispositivos de estabilização, por tirantes, chumbadores, concreto projetado 

e drenos superficiais e profundos. As medidas devem ter sido suficientes 

para estabilizar provisoriamente a parede de escavação até que a cavidade 

da casa de força viesse a ser preenchida pela própria estrutura projetada.

5. Causas do acidente 

Não foram fornecidas à mídia informações suficientes para lançar luz sobre 

as causas do colapso da parede de escavação. A coincidência do evento 

com o início da estação chuvosa pode indicar que o súbito aumento das 

pressões hidrostáticas sobre a referida parede tenha contribuído para 

desencadear o processo de ruptura.

6. Material consultado

G1.GLOBO – Vídeo mostra desmoronamento de obras de usina hidrelétrica 

em MT. Texto extraído da internet - http://g1.globo.com/mato-grosso/

noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-

hidreletrica-em-mt.html. Acesso em: 13/11/2018.

SINOP MT
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1. Descrição da barragem

O açude Santa Cruz está localizado no município homônimo, no Estado do 

Rio Grande do Norte, no rio Trairi, com bacia hidrográfica de 300 km², tendo 

como finalidade principal o abastecimento d’água da cidade de Santa Cruz, 

além de propiciar pequena irrigação e piscicultura local. Foi projetado e 

construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) 

(Figura 2.587). O açude se localiza nas imediações do núcleo urbano, pouco 

a montante do mesmo.

SANTA CRUZ RN

Trairi
Entre 1957 e 1959
1 de abril de 1954
Técnica

Fig. 2.587 - Arranjo geral do açude Santa Cruz (DNOCS, 1982)
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A construção teve início no ano de 1957 e foi concluída no ano de 1959. 

Desde 1960 sua conservação ficou a cargo da Prefeitura de Santa Cruz.

A barragem consiste em uma estrutura em terra, de seção homogênea, com 

dreno de pé, cerca de 600 m de extensão e altura máxima de 14 m. O talude de 

montante é protegido por rip-rap e tem inclinação de lV:2H. O talude de jusante 

também tem inclinação de 1V:2H (Figura 2.588). A fundação da barragem é 

constituída de rochas gnáissicas pertencentes ao complexo cristalino do 

pré-cambriano. O material empregado na construção é de origem residual, 

formado por uma mistura de areias com percentual variável de argila.

O vertedouro é de soleira livre, com largura de 80 m, escavado em rocha, e 

está localizado na ombreira esquerda da barragem (Figura 2.589). A tomada 

d’água abriga um conduto de aço de 8 polegadas (20,32 cm), envolvido por 

concreto. A montante encontra-se um crivo e a jusante um registro de gaveta.

O regime das chuvas foi obtido através dos dados das estações 

pluviométricas localizadas na bacia hidrográfica do açude. As vazões de 

projeto foram determinadas através do emprego das fórmulas empíricas do 

engenheiro Francisco Aguiar. 

Fig. 2.588 - Seção transversal à barragem (DNOCS, 1982)

SANTA CRUZ RN
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Fig. 2.589 - Seção longitudinal vista de jusante para montante (DNOCS, 1982)

SANTA CRUZ RN
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2. Descrição do acidente

Diversas pequenas barragens foram construídas a montante do açude 

Santa Cruz em afluentes do rio Trairi, destacando-se o açude Mãe D’Água, de 

propriedade do Governo do Estado, com capacidade de cerca de 3 x 106  m3, 

e o açude Boanerges, com 1 x 106 m³, ambos localizados nas imediações da 

cidade de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte.

Na noite do dia 1 de abril de 1981, o reservatório de Mãe D’Água estava 

em regime de sangria devido às intensas chuvas quando recebeu uma 

contribuição extraordinária proveniente do colapso de seis pequenos 

açudes situados a montante. Isso ocasionou a ruptura do maciço da 

barragem de Mãe D’Água. Em consequência, estima-se que um volume por 

volta de 5 x 106 m³ de água tenha sido instantaneamente liberado para 

jusante e atingido o reservatório de Santa Cruz, que sangrava normalmente. 

A barragem de Santa Cruz foi galgada por uma lâmina superior a 1 m pela 

cheia causada pelos sucessivos colapsos de barragens a montante. Em 

virtude disso, o maciço não resistiu à inesperada solicitação, rompendo em 

três pontos distintos, numa abertura total de 160 m (Figura 2.590).

Figura 2.590 – A barragem sofreu arrombamento em diversos pontos 
(DNOCS, 1982)

SANTA CRUZ RN
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3. Consequências do acidente

Estima-se que o colapso do açude Santa Cruz tenha causado a liberação 

quase instantânea de um volume de 12 x106 m³ de água. A quantia foi 

descarregada diretamente sobre a cidade, acarretando a destruição de 

prédios municipais e de mais de mil residências, deixando ao desabrigo 

cerca de 5.000 pessoas. O acidente causou a destruição de estradas, pontes 

e linhas de transmissão. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 

ficou sem energia elétrica por cerca de uma semana. O colapso da barragem 

de Santa Cruz provocou o galgamento da barragem Trairi, situada a jusante 

no mesmo rio (tal acidente também está relatado neste livro).

4. Medidas de recuperação

O açude de Santa Cruz foi reconstruído, conforme pode se depreender pela 

simples consulta às imagens do Google Earth. Não se conhecem, entretanto, 

os aspectos relacionados à reconstrução.

5. Causas do acidente

Pode-se atribuir o acidente com o açude Santa Cruz ao somatório de 

eventos desfavoráveis, consistindo em uma estação chuvosa que acarretou 

o rompimento de uma série de pequenos açudes situados a montante, com 

reflexos em cascata. Embora isso não deixe de ser verdade, cabe ressaltar 

que a razão de numerosos desastres semelhantes deve-se à ausência de 

um planejamento criterioso no aproveitamento dos recursos hídricos de 

bacias hidrográficas e de um adequado controle nas fases do projeto e de 

construção das pequenas e médias obras hidráulicas, cuja ruptura afeta a 

segurança das estruturas de porte maior, localizadas a jusante.

SANTA CRUZ RN
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6. Material consultado

BEZERRA, I.M.S. – Entre rios e ruas: água, açude e tragédia em uma cidade do agreste potiguar (Santa Cruz, 10 de abril de 1981). Dissertação de mestrado. UFRGN, 

Natal, 2015. 164 páginas.

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no Nordeste do Brasil. Fortaleza. 2a Edição. 1990. ARAÚJO, J.A. de A. (Coordenador) 

(Santa Cruz – pág. 132-136).
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1. Descrição da barragem

Trata-se de uma PCH localizada ao longo do rio Bonito, entre os municípios 

de Palestina de Goiás e Arenópolis, no Estado de Goiás, pertencendo à 

Tamboril Energética. Possui potência instalada de 29,3 MW. A barragem 

tem altura de 8 m, construída com alvenaria de pedra, concreto ciclópico e 

concreto rolado (Figura 2.591).

TAMBORIL GO

Bonito
Finalizada em dezembro de 2014
10/03/2017
Documentação técnica escassa

Figura 2.591 – Barragem da PCH Tamboril, no rio Bonito (Internet -www.oestegoiano.com.br/
noticias/economia/prefeito-de-outra-regiao-tambem-visita-pch-no-oeste-goiano - Acesso 
em 01/05/2019)

http://www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/prefeito-de-outra-regiao-tambem-visita-pch-no-oeste-goiano
http://www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/prefeito-de-outra-regiao-tambem-visita-pch-no-oeste-goiano
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2. Descrição do acidente

Segundo consta nas informações enviadas pelo fiscalizador da Segurança 

de Barragens para o Relatório de Segurança de Barragens 2017 da ANA, em 

10 de março de 2017 ocorreu o rompimento parcial do Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) nas regiões entre as galerias 6 e 7. Na sequência, houve o 

rompimento parcial do aterro da margem esquerda na galeria 7.

3. Consequências do acidente

No referido relatório não são descritas as consequências do acidente. Por 

óbvio, a geração de energia foi interrompida, mas não há referência a outras 

eventuais consequências.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação se estenderam entre julho de 2017 e janeiro de 

2018, possibilitando que a usina voltasse à geração de energia.

5. Causas do acidente 

Não são conhecidas as causas do acidente.

6. Material consultado

ANA - Agência Nacional de Águas – Relatório de Segurança de Barragens – 

2017. Pág. 78.

OESTE GOIANO – Internet - www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/

pch-tamboril-entra-na-reta-final-com-formacao-do-reservatorio - Acesso 

em 25/04/2019.

OESTE GOIANO – Internet - www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/

prefeito-de-outra-regiao-tambem-visita-pch-no-oeste-goiano - Acesso em 

01/05/2019.
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http://www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/pch-tamboril-entra-na-reta-final-com-formacao-do-reservatorio%20-%20Acesso%20em%2025/04/2019
http://www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/pch-tamboril-entra-na-reta-final-com-formacao-do-reservatorio%20-%20Acesso%20em%2025/04/2019
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http://www.oestegoiano.com.br/noticias/economia/prefeito-de-outra-regiao-tambem-visita-pch-no-oeste-goiano
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RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem do açude Trairi está localizada no município de Tangará, no Rio 

Grande do Norte. Barrando o rio Trairi com bacia hidrográfica de 1.580 km2, 

o açude tem como finalidades o abastecimento de água à cidade de 

Tangará, o controle de cheias, a piscicultura e o aproveitamento das áreas 

de montante. Projetada e construída pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), sua construção teve início em fevereiro de 1949, 

tendo sido concluída em julho do mesmo ano (Figura 2.592).

BARRAGEM TRAIRI RN

Trairi
Fevereiro a julho de 1949
1 de abril de 1981
Técnica

Figura 2.592 – Arranjo geral da barragem Trairi (DNOCS, 1982)
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A barragem é constituída de um maciço de terra compactado, homogêneo, 

com drenagem interna através de um tapete horizontal de areia e dreno de 

enrocamento no pé de jusante. O comprimento da crista é de 638 m e a 

altura máxima da barragem é de 27 m. Seu talude de montante é protegido 

com revestimento de pedra rejuntada e tem inclinação de 1,0V:2,0H 

do coroamento até a cota 107 m, 1,0V:2,5H entre cotas 107 m e 100 m, 

e 1,0V:3,0H da cota 100 m até a base do talude. O talude de jusante tem 

inclinação 1,0V:2,0H (Figura 2.593). 

A fundação e as ombreiras são formadas por rochas gnáissicas pertencentes 

ao complexo cristalino do pré-cambriano. O solo empregado na construção 

do maciço foi classificado na faixa SC da Classificação Unificada.

O vertedouro é de superfície livre, escavado em rocha até a cota 110,50 m, 

com largura de 160 m. Formado por um canal retangular, o vertedouro está 

localizado na ombreira direita da barragem, tendo sido projetado para uma 

descarga máxima de 540 m3/s. As vazões de projeto foram determinadas 

com o emprego das fórmulas empíricas do engenheiro Francisco Aguiar.

Dois muros laterais foram construídos em concreto armado para proteção 

da ombreira e da barragem. A tomada d’água é composta de uma torre em 

concreto armado, na qual estão instalados os equipamentos de manobra 

de duas comportas retangulares. A galeria de adução é de seção retangular, 

também em concreto armado.

Figura 2.593 – Seção transversal da barragem Trairi (DNOCS, 1982)

BARRAGEM TRAIRI RN
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2. Descrição do acidente

Em 1954, em virtude de intensas chuvas ocorridas na região, a barragem do Trairi 

foi submetida a severas condições de trabalho, com lâminas de sangria atingindo 

alturas superiores às previstas no projeto, acrescidas pelo arrombamento de 

açudes públicos e particulares existentes em sua bacia de captação. A barragem 

esteve na iminência de um transbordamento, tendo na ocasião ocorrido o 

desmoronamento de um considerável trecho do talude de jusante.

Em final março de 1981, quando começava a estação chuvosa em todo o 

Estado do Rio Grande do Norte, as contribuições na bacia hidrográfica foram 

de tal monta que provocaram rapidamente o enchimento do reservatório, 

com uma sangria normal. Entretanto, em 1 de abril, o acidente ocorrido 

na barragem do açude público Santa Cruz, que rompeu a montante, como 

reportado neste livro, provocou uma repentina onda de cheia, atingindo o 

reservatório de Trairi. O nível do reservatório elevou-se de tal maneira que 

ocorreu o transbordamento por sobre o maciço, com uma lâmina máxima 

de 1,10 m durante aproximadamente 5 horas (Figura 2.594). 

BARRAGEM TRAIRI RN

Figura 2.594 – Vertedouro em operação na cheia de 1981 (DNOCS, sem data)
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3. Consequências do acidente

Apesar do longo tempo decorrido com a água escoando sobre a barragem, não 

houve ruptura do maciço, como seria natural que acontecesse, já que barragens 

de terra não são estruturas concebidas para resistirem a extravasamentos. 

A  ação da água sobre o talude de jusante provocou erosão regressiva, fazendo 

com que o talude ficasse vertical em toda extensão da sua parte superior e 

com declividade negativa em alguns trechos.(Figuras 2.595 e 2.596).

BARRAGEM TRAIRI RN

Figura 2.595 – Seção transversal da barragem após extravasamento (DNOCS, 
1982)

Figura 2.596 – Vista da barragem de Trairi após galgamento (DNOCS, 1982)
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4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação da barragem 

de Trairi, mas ela foi recuperada, atendendo até hoje suas finalidades.

5. Causas do acidente

O acidente se deveu ao somatório de dois eventos: o rápido enchimento 

do reservatório, causado pelas fortes chuvas ocorridas em curto espaço 

de tempo, e a repentina onda de cheia, provocada pelo rompimento do 

açude de Santa Cruz, localizado a montante (ultrapassando a capacidade 

de escoamento do sangradouro, com consequente transbordamento por 

sobre o maciço da barragem).

6. Material consultado

BEZERRA, I.M.S. – Entre rios e ruas: água, açude e tragédia em uma cidade do 

agreste potiguar (Santa Cruz, 1° de abril de 1981). Dissertação de mestrado. 

UFRGN, Natal, 2015. 164 páginas.

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no 

Nordeste do Brasil. Fortaleza, 1982. Coordenador - ARAUJO, J.A. de A. 160 

páginas (Trairi – pág. 121-123).

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Açude Trairi. 

Sem data. Internet - 

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20

do%20Rio%20Grande%20do%20Norte/trairi.htm

BARRAGEM TRAIRI RN

https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Rio%20Grande%20do%20Norte/trairi.htm
https://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Rio%20Grande%20do%20Norte/trairi.htm
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1. Descrição da barragem

A barragem de Três Marias, localizada no rio São Francisco, no município de 

Três Marias, Minas Gerais, a 250 km ao norte de Belo Horizonte, foi concluída em 

1961. O comprimento da crista é de 2.700 m, altura máxima de 70 m e volume 

de aterro compactado e enrocamento de 14 x 106 m3. A Figura 2.597 fornece 

uma vista parcial da barragem, com foco no vertedouro na ombreira direita. 

TRÊS MARIAS MG

São Francisco
Entre 1957 e 1961
11 de janeiro de 1961
Técnica

Figura 2.597 – Vista parcial da barragem e vertedouro (https://www.hojeemdia.com.
br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-
perto-do-limite-de-armazenamento-)

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-perto-do-limite-de-armazenamento-
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-perto-do-limite-de-armazenamento-
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-perto-do-limite-de-armazenamento-
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O empreendimento é dotado de um vertedouro na ombreira direita, formado 

por uma soleira de controle com 3,3 m de altura, com sete comportas 

radiais, cada qual com 11 m de largura e 13,7 m de altura, com capacidade 

de vertimento de 8.700 m3/s. A estrutura da ogiva é seguida por uma calha, 

que é horizontal nos primeiros 30 m e depois mergulha com declividade 

variável - de início, próximo a 20%; em seguida, diminui para 3,4% até 

atingir a soleira (flip bucket) a uma distância aproximada de 500 m (esta 

com ângulo de saída de 300 no projeto original) (Figura 2.598). Segundo 

Amarante (1965), a calha foi projetada para escoamento com velocidade 

de 28 m/s (cerca de 100 km/h) e descarga de 1.200 m³/s (apenas 14% da 

capacidade do vertedouro). A dissipação da energia da descarga vertida é 

igual à potência instalada na casa de força (520 MW ou 710 HP).

A largura da calha é variável, de início com 92 m na saída da seção de controle, 

reduzindo-se gradativamente até 60 m, para novamente alargar para 72 m na 

chegada da soleira de lançamento do jato. Os muros que ladeiam a calha 

possuem inclinação da parede interna de 2V:1H e 10 m de altura inicial, 

passando para 12 m na chegada da soleira de lançamento do jato. 

TRÊS MARIAS MG

Figura 2.598 – Arranjo original 
do vertedouro (CBDB, 2002)
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2. Descrição do acidente

Os trabalhos de construção do vertedouro foram concluídos em dezembro de 

1960, com o nível do reservatório a somente 30 cm abaixo da cota da crista 

da ogiva. Em 11 de janeiro de 1961, o nível do reservatório ultrapassou o nível 

da crista da ogiva e deu início a um vertimento não controlado, uma vez que 

as comportas não se encontravam totalmente instaladas e operacionais. 

Naquele momento existia uma rampa de acesso à soleira, partindo da bacia a 

jusante, bem como uma forma para construção de uma ponte em arco.

O fluxo d’água causou uma forte turbulência no trecho final da calha, tendo-

se observado a formação de um vórtice dextrógiro que galgou os muros 

laterais, além da referida forma ter sido arrancada pela força das águas. 

Atribuiu-se a causa da turbulência à obstrução do fluxo pelas colunas 

metálicas de sustentação da forma, o que acabou também erodindo as 

lajes de concreto da calha.

Tentou-se remover as obstruções aumentando o fluxo pelo vertedouro, 

mas quando a vazão atingiu 1.800 m3/s, o galgamento dos muros pelo fluxo 

d’água aumentou, passando a erodir o enrocamento colocado atrás dos 

muros. Reduziu-se então a vazão para 1.200 m3/s.

Amarante (1965) relatou que o atraso na entrega e montagem das sete 

comportas de segmento do vertedouro fez com que no primeiro ano de 

operação o vertedouro tivesse funcionado como descarregador de soleira 

livre. Relatou também que “desde o início da operação em fevereiro de 1961 

observou-se irregularidade do funcionamento, conduzindo o escoamento 

preferencial pela margem esquerda com formação de vortex no sentido 

horário na concha. A situação permaneceu deste modo, agravando-se porém 

com transbordamentos consideráveis no muro esquerdo, tendo, em certo 

dia, inexplicavelmente havido uma inversão de situação, com o escoamento 

passando a concentrar-se no lado direito, com transbordamento sobre este 

muro. Neste período, a descarga alcançou um máximo de cerca de 1.700 m³/s.”

Após vários meses com descargas elevadas, no período de estiagem seguinte 

foi possível a montagem das sete comportas de segmento e o fechamento 

do vertedouro em fevereiro de 1962, que propiciou o acesso à calha quando 

“foi verificado ter havido arrancamento de grande número de placas do fundo 

da calha com deposição das mesmas na concha, formando assim obstrução 

enorme que explicava a irregularidade de funcionamento hidráulico da 

estrutura. Foram feitos reparos de urgência constantes de remoção das 

obstruções, ancoragens das lajes e concretagem de cunhas de regularização 

em regime de emergência. Devido às descargas afluentes, o vertedouro 

foi novamente posto em operação, tendo sido as descargas aumentadas 

paulatinamente. Os mesmos fenômenos observados anteriormente voltaram a 

se repetir com transbordamentos nos muros e irregularidades no escoamento 

ao serem atingidas descargas com valores em torno de 1,200 m³/s.

Sabendo-se que o fundo estava em condições absolutamentes inadequadas, 

decidiu-se reduzir as vazões e controlar as descargas de modo a mantê-las 

abaixo de 900 m³/s, em que o funcionamento era perfeitamente satisfatório, 

até que fosse o fechamento do vertedouro por um período de cerca de três 

meses para que fossem concluídos os reparos definitivos. Isso foi definitiva-

mente possível em agosto de 1962, tendo sido feitos os reparos constantes de 

concretagem de novas lajes ancoradas à rocha com vergalhões de um a uma 

e meia polegada e cerca de 4 m de comprimento, além de acréscimo de 2 m 

na altura dos muros [laterais da calha do vertedouro].

Feitos estes reparos foi o vertedouro colocado em condições normais de ope-

ração em dezembro de 1962.” 

TRÊS MARIAS MG
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3. Consequências do acidente

Como mencionado acima, ao se finalizar a instalação das comportas, o 

vertedouro foi fechado para inspeção. Constatou-se que grandes blocos de 

concreto haviam sido arrancados no trecho final da calha, imediatamente a 

montante da soleira de lançamento do jato (Figura 2.599). As lajes da calha 

não haviam sido ancoradas à fundação rochosa. O volume de concreto erodido 

foi avaliado entre 8.000 e 10.000 m3 (CBGB, 2002, pág. 157). Não havendo tempo 

suficiente para reparo completo, foram tomadas medidas emergenciais para 

permitir que o vertedouro continuasse operacional. Em 10 dias removeram-se 

as lajes de concreto arrancadas, lançou-se concreto dental em volta das lajes 

danificadas que permaneceram no local, regularizando-se a superfície, e foi 

feita a reposição do enrocamento erodido do lado externo dos muros.

Com a retomada da operação do vertedouro, constatou-se que o fluxo 

continuava turbulento, tendo-se decidido não operar o vertedouro em 

vazão superior a 900 m3/s, de modo a evitar a erosão do enrocamento atrás 

dos muros e nas margens a jusante.

Figura 2.599 – Remoção de 
blocos de concreto (CBGB, 2002)

TRÊS MARIAS MG
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4. Medidas de recuperação

Um intenso trabalho de recuperação levado a termo entre julho e dezembro 

de 1962 incluiu a remoção de lajes de concreto danificadas pela erosão, 

instalação de chumbadores sob as lajes e reconstrução daquelas que 

haviam sido arrancadas. Os muros laterais foram alteados em 2 m no trecho 

final da calha e uma nova laje foi implantada a jusante da soleira para 

proteção em caso de vazões reduzidas.

Ainda assim, o vertedouro continuou operando de forma insatisfatória para 

vazões entre 1.200 m³/s e 1.800 m3/s. Neste intervalo de vazão, a turbulência 

na ultrapassagem da soleira causava o galgamento dos muros laterais, com 

consequente erosão da própria base dos muros. A Figura 2.600 documenta 

o galgamento do muro esquerdo, durante uma cheia em 1979.

TRÊS MARIAS MG

Figura 2.600 – Galgamento (assinalado) do muro esquerdo da calha durante uma cheia 
em 1979 (CBGB, 2002)
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Seguiu-se a isso, em 1978, uma investigação em modelo hidráulico reduzido, 

em que foram testadas diversas alternativas capazes de solucionar o 

problema do vertedouro. Optou-se por uma solução que implicava em 

levantar o piso da calha na aproximação à soleira terminal e modificar o 

ângulo de saída do jato, diminuindo-o para 300 (Figura 2.601).

A modificação foi executada entre maio e outubro de 1984, em época de 

estiagem. Para colocação do preenchimento em concreto foi empregada 

a técnica de CCR, que permitia maior rapidez na conclusão dos trabalhos. 

Essa modificação permite atualmente a formação do jato com 1.300 m3/s.

Em seguida, os testes de operação com abertura alternativa de comportas 

indicaram a necessidade de novos ajustes relacionados à rugosidade do 

piso da calha, o que influenciava a capacidade de descolamento do jato ao 

atingir a soleira terminal.

TRÊS MARIAS MG

Figura 2.601 – Modificação inserida no piso da calha com mudança do ângulo de saída do jato (CBGB, 2002)
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5. Causas do acidente 

À origem do acidente ocorrido na calha do vertedouro está a permanência 

de materiais e estruturas relacionados à construção. Estes interferiram 

fortemente com o fluxo d›água quando o vertedouro teve que ser acionado 

na fase final de construção, época em que a instalação das comportas de 

segmento ainda não havia sido concluída e havia obstruções na calha por 

materiais de construção e formas ancoradas na calha.

Sucharov & Viotti (2010) afirmam que “esse fato sublinha a importância de um 

planejamento muito cuidadoso de fechamento do desvio, considerando o risco 

de cheias e de possíveis danos às estruturas. Ficou evidente que a ancoragem 

das lajes deveria ter sido feita durante a construção original da laje.

Durante o estágio de projeto, os ensaios em modelo hidráulico deveriam ter 

sido realizados cobrindo toda a faixa de descargas do vertedouro e não apenas 

para descargas elevadas acima de 2.000 m³/s para verificar a cheia máxima de 

projeto. Outro tanto de atenção deveria ter sido dado às descargas inferiores, 

conforme se pode ver pela operação deficiente no protótipo para tais vazões.”

Durante a etapa de projeto, o modelo hidráulico reduzido do vertedouro somente 

testou o comportamento para vazões elevadas, superiores a 2.000 m3/s, mas os 

problemas no protótipo acabaram se revelando para vazões mais baixas, pela 

dificuldade de descolamento do jato ao alcançar a soleira final. 

6. Material consultado

AMARANTE, C.A.P. – Projeto e observação de estruturas de sangramento e 

de desvio de rio, inclusive modelos reduzidos – Relato da Terceira Sessão 

Técnica – IV Seminário Nacional de Grandes Barragens. CBGB. Rio de 

Janeiro, 1965. 24 páginas,

BATISTA, J.M., SIMÕES, A. & CARNEIRO, M. – Desempenho hidráulico do 

vertedouro de superfície da barragem de Três Marias. XX Seminário Nacional 

de Grandes Barragens. CBGB, Curitiba. 1992. Vol. 1, Tema IV. Pág. 221-228.

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de 

deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n0 104. 

198 páginas.

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Large Brazilian Spillways. 

CBDB/ICOLD. 2002. 205 páginas.

GONÇALVES, F.F. & BERNARDES, J.W.C. – Utilização de concreto rolado na 

modificação da geometria da calha do vertedouro da usina hidrelétrica 

de Três Marias. XVI Seminário Nacional de Grandes Barragens. CBGB, Belo 

Horizonte. 1985. Vol. 1, Tema I. Pág. 217-242.

SUCHAROV, M. & VIOTTI, C.B. – Vertedouro de Três Marias – Desempenho e 

Modificação de Calha – Grandes Vertedouros Brasileiros – Comitê Brasileiro 

de Barragens – 231 páginas –2010. Pág 161-166.
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1. Descrição da barragem

A Estação Elevatória do Vigário integra o Sistema de Transposição de Águas 

do rio Paraíba, implantado pela LIGHT na década de 50 do século passado. 

A Estação de Vigário recebe as águas do rio Paraíba do Sul, bombeadas 

pela Elevatória de Santa Cecília, adicionadas às águas do rio Piraí, e as 

encaminha para as hidrelétricas de Fontes Nova e Nilo Peçanha, que são 

operadas em paralelo. (Figura 2.602).

A Figura 2.603 focaliza a Elevatória de Vigário, que entrou em operação em 1952. 

A encosta que foi palco do deslizamento aparece do lado direito da imagem.
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Figura 2.602 – Sistema de Transposição das Águas do rio Paraíba do Sul para o 
complexo da LIGHT. Assinalado o local do acidente (AGEVAP, 2016)
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Figura 2.603 – Estação Elevatória de Vigário. O talude afetado se situa do lado direito da imagem (Internet 
– http://agevap.org.br/gtaoh/apresentacao-light-14-16.pdf)
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2. Descrição do acidente

Em janeiro de 1975 ocorreu o rompimento de um talude nas proximidades 

da Estação Elevatória, tendo envolvido um relevante volume de material 

estimado em cerca de 5.000 m3. O talude se localiza ao lado da Elevatória e 

o fluxo d’água que sai da Estação atinge frontalmente a encosta.

3. Consequências do acidente

A evolução do escorregamento comprometeu as condições de estabilidade 

de uma torre da linha de transmissão existente no topo da encosta, bem como 

o escoamento das águas bombeadas, afetando a geração das hidrelétricas de 

Fontes Nova e Nilo Peçanha, situadas no sopé da Serra do Mar.

4. Medidas de recuperação

Em 1983 foram realizadas obras que permitiram a convivência com 

esta situação, possibilitando o adiamento de obras dispendiosas de 

estabilização. Foi implantado um sistema de drenagem superficial para 

reduzir as erosões provocadas pelas chuvas e a infiltração da água nas 

trincas abertas no alto do talude. Foi feita a proteção superficial da área 

do escorregamento com imprimação de asfalto e colocação de pequenos 

drenos para alívio das pressões hidrostáticas. O pé do talude foi protegido 

com enrocamento. No alto da encosta, eliminaram-se os sulcos de erosão 

e foi regularizada a superfície, protegendo-a com um aterro compactado e 

grama. Tais obras impediram a evolução do escorregamento.

5. Causas do acidente 

A causa do deslizamento foi atribuída ao ataque das águas no pé do talude, 

devido à velocidade elevada da corrente gerada pelo bombeamento, 

originando um movimento turbulento que se tornava agressivo às encostas 

adjacentes. Este ataque ocasionou o descalçamento progressivo do 

pé do talude, causando o aparecimento de trincas de tração no topo da 

encosta. Consequentemente, as águas pluviais passaram a se infiltrar nas 

trincas, favorecendo o desenvolvimento de pressões neutras no maciço. A 

precipitação pluviométrica nos meses de dezembro de 1974 e janeiro de 

1975 foi elevada e deve ter contribuído para ocasionar o deslizamento.
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