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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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