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1. Descrição da barragem

Localizada no rio Gualaxo do Norte, distrito de Camargos, município de Mariana, 

Estado de Minas Gerais, a PCH pertence ao Grupo AVG desde 2005. Primeiramente 

nomeada como usina Júlio Mourão Guimarães, o empreendimento iniciou a 

operação comercial no ano de 1942 com a partida das unidades geradoras nº 

1, nº 2 e nº 3. No ano de 1959, a usina foi repotenciada e entrou em operação a 

unidade geradora nº 4, passando a ter capacidade instalada total de 1.560 kW. A 

usina gerava energia para as cidades mineiras de Mariana e Passagem de Mariana, 

além de alimentar empresas mineradoras instaladas na região. 

O arranjo consiste em um barramento em concreto de pequena altura, 

provido de vertedouro com soleira livre (Figura 2.87), que deriva as águas 

do rio para um canal de adução que se desenvolve ao longo da margem 

direita, na extensão aproximada de 350 m. A partir da câmara de carga, dois 

condutos metálicos conduzem as águas para a casa de força. A usina opera 

a fio d’água, com uma queda bruta de 43 m.
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Figura 2.87 – Estruturas de barramento da PCH Bicas (ABRAPCH, 2016)
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2. Descrição do acidente

Localizada cerca de 12 km, em linha reta, a jusante da barragem do Fundão 

da Samarco, o sítio da PCH Bicas foi rapidamente alcançado por uma 

enxurrada de lama quando a referida barragem rompeu, em 5 de novembro 

de 2015. A onda de lama galgou primeiramente a barragem de Santarém e 

atingiu o reservatório da PCH Bicas, assoreando-o. Foram também atingidos 

o canal de adução, a câmara de carga e tubulações, bem como destruídos 

grande parte dos equipamentos da casa de máquinas.

3. Consequências do acidente

A PCH Bicas teve a operação comercial suspensa pela ANEEL até que as 

condições operativas fossem restabelecidas. Em 12 de setembro de 2016, a 

ANEEL extinguiu a concessão da PCH Bicas, em decisão publicada no Diário 

Oficial da União. 

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito de uma possível recuperação 

da usina.

5. Causas do acidente 

Trata-se de um caso de acidente em cascata, provocado pelo colapso 

da barragem do Fundão, da Samarco, em 5 de novembro de 2015. A 

consequência foi uma onda de lama e detritos que se deslocou com grande 

velocidade ao longo do vale do rio Gualaxo do Norte, galgando a barragem 

de Santarém (Samarco) antes de atingir a PCH. 
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