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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 
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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).
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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.


