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TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ASSIS CHATEAUBRIAND 
ou SALTO DO MIMOSO

MS

Pardo
Entre 1969 e 197
04/03/2011 e 2017
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Salto do Mimoso, oficialmente denominada PCH Assis 

Chateaubriand, se situa ao longo do rio Pardo, no município de Ribas do 

Rio Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Possui potência instalada de 29,5 

MW. O arranjo é clássico, com estruturas de concreto ocupando a posição 

Figura 2.60 – Arranjo geral da PCH Assis Chateaubriand (Google Earth, de 14/09/2017 – Foto Antonio Luz)

central, em correspondência à calha do rio, ladeadas por estruturas de terra 

e terra/enrocamento (Figura 2.60).

Em 2017, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEPAN) 

informou ter realizado uma vistoria nesta usina em decorrência de uma 

inconformidade, mas não esclareceu a natureza desta.
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2. Descrição do acidente

Em 15 de março de 2011, a EDP Energias do Brasil S.A. comunicou à ANEEL o 

alagamento total da turbina, dos painéis de excitação da unidade geradora 1 

e do Grupo Gerador 2, com o consequente desligamento das duas unidades 

geradoras da UHE Assis Chateaubriand (Mimoso). Em 11 de abril de 2011, a 

ANEEL informou à empresa que a condição de operação comercial da usina 

exigia que suas unidades geradoras estivessem em plena disponibilidade 

para o sistema, fato que, a princípio, não se observava na PCH Assis 

Chateaubriand após a ocorrência do dia 4 de março de 2011. Os motivos que 

levaram ao alagamento da casa de força não foram esclarecidos. Tampouco 

foi localizado qualquer registro de acidente na referida usina, exceto pelas 

comunicações da EDP em 2011 e da AGEPAN em 2017 (Figura 2.61).

Figura 2.61 – Aspecto da obra em vistoria da AGEPAN (http://abar.org.br/agepan-
fiscaliza-obras-de-seguranc%CC%A7a-de-barragem-na-uhe-assis-chateaubriand-
em-campo-grandems/ - Acesso em 08/05/2019)

3. Consequências do acidente

É provável que as ocorrências de 2011 e 2017 correspondam a eventos 

separados, cada qual com suas causas e consequências. O evento de 

2011, que interrompeu a geração da usina, foi registrado e acompanhado 

pela ANEEL, sendo provável que medidas reparadoras tenham sido 

empreendidas nos meses subsequentes até alcançar a recuperação dos 

equipamentos civis e eletromecânicos, com a retomada da geração.

Já em 2017, as imagens divulgadas pela AGEPAN indicam ter ocorrido 

uma inconformidade, provavelmente um novo evento que afetou o talude 

jusante da barragem de terra da margem direita. Não são conhecidos outros 

aspectos do referido evento.

4. Medidas de recuperação

Segundo a AGEPAN, na UHE Assis Chateaubriand estava sendo executado, no 

dia da visita (23 de maio de 2017), um projeto de recuperação pelo agente 

proprietário do empreendimento. Um trabalho de vulto estava em andamento 

ao longo do talude de jusante da barragem de terra, que se encontrava 

parcialmente recoberto por manta plástica, evidenciando a adoção de 

medidas reparadoras, com a implantação de filtro e reforço de aterro.

5. Causas do acidente 

Não foram identificadas as causas dos eventos de 2011 e 2017.
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