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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.
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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



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

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)
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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 
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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)
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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)
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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.
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