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



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

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. 
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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)
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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.
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