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1. Descrição da barragem

A PCH Bocaiúva é situada no rio Cravari, município de Brasnorte, Estado de Mato 

Grosso, e pertence ao Grupo Silea, sendo gerida pela Cravari Geração de Energia. 

A PCH tem potência instalada de 30 MW e entrou em operação em 2010.

Segundo consta no projeto básico, o arranjo é composto por uma barragem 

em solo compactado, com vertedouro de soleira livre vertente em concreto 

ciclópico situado no trecho do leito do rio, contendo estruturas das adufas 

de desvio. O circuito de geração é constituído por longo canal de adução, 

tomada d’água, conduto forçado, casa de força e canal de fuga, localizado 

na ombreira direita ao longo do trecho de desnível aproveitado (Figura 2.90).

No local do aproveitamento, predomina a Formação Utiariti (Grupo Parecis), 

constituída de arenitos finos, homogêneos, friáveis, bastante porosos, com 

níveis lateríticos delgados em superfície e arenitos silicificados observados 

nas corredeiras e quedas d’água.

A tomada d’água tem a fundação sobre arenito friável com capacidade de 

suporte superior às tensões transmitidas pela estrutura e é circundada por 

diques em aterro compactado. Uma manta de PEAD reveste o talude de 

montante dos diques e o fundo da câmara de carga. Dois condutos forçados 

de baixa pressão revestidos em concreto estão envolvidos pelo aterro em seu 

tramo inicial e prosseguem a céu aberto até alcançar um bloco de ancoragem, 

a partir do qual prosseguem como condutos de alta pressão até a casa de força.
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Figura 2.90 – Vista geral do circuito hidráulico de geração da PCH Bocaiúva 
(Internet –http://www.silea.com.br/cravari/fotos)
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2. Descrição do acidente

Não se encontram na literatura técnica esclarecimentos sobre a ruptura que 

ocorreu na área do circuito hidráulico, entre a tomada d’água e a área dos 

condutos forçados. Uma sequência de imagens divulgadas pela Internet e 

também no XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens (Medeiros, 2015), 

fornece indícios de que um processo de erosão interna se instalou no aterro 

que circunda a tomada d’água, manifestando-se através de surgências na 

interface entre o aterro e o lado direito hidráulico da estrutura de concreto 

que reveste os condutos forçados de baixa pressão (Figura 2.91).

As tentativas de controle do mecanismo de erosão e remoção de sólidos do 

aterro não conseguiram interromper o processo que evoluiu rapidamente, 

rumo a montante, até alcançar o dique principal, do lado direito hidráulico da 

tomada d’água, abrindo uma brecha na interface desta com o corpo do aterro 

(Figura 2.92). As imagens na Internet registram a data de 18 de janeiro de 2010.

A progressão do mecanismo de erosão abriu um vão por onde escoaram 

as águas do canal de adução, danificando a subestação e a casa de força 

(Figura 2.93). 

Figura 2.91 – Mecanismos 
de erosão interna 
(Medeiros, 2015)

BOCAIÚVA MT



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

Figura 2.92 – O processo de erosão remontante alcançou o corpo do dique, abrindo 
um vão na interface entre a tomada d´água e o aterro compactado (Silveira, 2017)

Figura 2.93 – A subestação e a casa de força foram atingidas pelas águas (Internet)
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3. Consequências do acidente

Aparentemente, o acidente não teve reflexos fora do âmbito do 

empreendimento.

4. Medidas de recuperação

Consta que a usina começou a gerar energia ainda em 2010 (a data 

precisa não é conhecida), o que significa que as partes danificadas foram 

recuperadas nos meses subsequentes ao acidente. 

5. Causas do acidente

Atribui-se o acidente a condições que permitiram o desenvolvimento de 

um processo de erosão interna, que se manifestou no encontro do aterro 

do dique de contorno da câmara de carga com a estrutura de concreto 

dos condutos forçados. É possível que na evolução do processo rumo a 

montante não somente o solo do aterro tenha sido afetado pela erosão 

interna, como a própria fundação, uma vez que esta é constituída por solos 

originados pela desintegração dos arenitos locais. Estes solos, apesar de 

apresentarem características de suporte adequadas para as estruturas, não 

possuem resistência à ação de gradientes hidráulicos elevados, podendo 

ser erodidos e lixiviados com facilidade.
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