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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)
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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. 
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