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1. Descrição da barragem

A barragem eclusa do Bom Retiro, no rio Taquari, junto à cidade homônima, 

no Estado do Rio Grande do Sul, possibilita a navegação até o porto da 

cidade de Estrela, através da câmara de eclusagem com desnível de 12 m 

de altura. O extravasor de cheias possui seis vãos, de 17 m de largura, com 

comportas planas tipo vagão, para a regulagem do nível d’água de montante 

(Figura 2.94). Trata-se de uma estrutura de concreto em contrafortes. Cada 

contraforte possui 4 m de espessura. Existe, além disso, um vertedouro livre, 

com cerca de 40 m de extensão, encostado na margem direita (Figura 2.94).

Todas as estruturas da barragem se apoiam sobre os argilitos da Formação 

Rosário do Sul, que representa uma fundação frágil por suas características 

geotécnicas.
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Figura 2.94 – Barragem eclusa do Bom Retiro no rio Taquari  
(Google Earth, de 27/12/2018)

Figura 2.95 – Vertimento controlado pelos extravasores dotados de comportas 
planas (Foto de Josué Martins)
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2. Descrição do acidente

Pouco tempo após o enchimento, concluído em abril de 1977, terminado o 

período de cheias do rio, foram executadas seções batimétricas a jusante, 

que revelaram o desenvolvimento de forte processo erosivo, ameaçando a 

integridade da fundação da bacia de dissipação. Entre fevereiro e maio de 

1978, no período de estiagem, foi realizada uma concretagem submersa numa 

extensão aproximada de 20 m em toda a largura do rio, recobrindo o argilito.

Em fins de 1978 ocorreu um acidente com um barco, que naufragou a 

montante da estrutura, obstruindo os vãos centrais entre os pilares P5 e P8 do 

extravasor. Como consequência, ocorreu forte perturbação no escoamento 

da água, ocasionando a destruição do enrocamento de montante, além 

de erosões e descalçamento das fundações da estrutura do extravasor, 

com reflexos também no muro direito da eclusa, a jusante do barramento. 

As fundações descalçadas foram reparadas através de injeções de calda de 

cimento e areia, preenchendo-se as cavidades com concreto em sacos de 

nylon e lançamento de poitas de concreto de 1,2 tf de peso. Do lado montante, 

as erosões alcançaram a cota -9,0 m, nível inferior ao da cortina (muro) de 

impermeabilização. Nesses locais foi lançado concreto submerso.

Levantamentos batimétricos a jusante da bacia de dissipação, nos anos de 

1981 e 1984, indicaram o avanço do processo de erosão regressiva, tendo 

sido identificadas duas fossas de erosão com cerca de 15 m de profundidade, 

separadas por um septo de argilito remanescente.

3. Consequências do acidente

Para avaliar adequadamente a extensão e intensidade dos danos, foram 

realizados sucessivos levantamentos batimétricos que mostraram a evolução 

do processo erosivo no maciço de argilito a jusante do barramento (Figura 2.96).

Uma campanha de sondagens nas áreas mais atingidas pela erosão revelou a 

existência de cavidades erosivas sob a laje do vão P6-P7 (2,87 m na vertical) e 

sob o pilar P7 (4,56 m na vertical). Ocorrências similares, de menor intensidade, 

foram constatadas em diversos locais. Ao longo do muro direito da eclusa, onde 

se verificaram erosões do argilito das fundações, constatou-se um deslocamento 

relativo de tombamento de 3 cm entre blocos do muro adjacente.

4. Medidas de recuperação

Em uma primeira etapa, o projeto de recuperação exigiu a implantação 

de ensecadeiras do lado jusante, para as quais foram utilizadas estacas 

pranchas tipo Larssen. As obras realizadas para a contenção do processo 

erosivo a jusante da bacia de dissipação foram realizadas de acordo com o 

esquema indicado nas Figuras 2.97 e 2.98, a seguir.

Essas medidas foram tomadas no final da década de 80 e foram consideradas 

como tendo sido obras emergenciais, correspondendo à primeira etapa 

de uma possível solução definitiva. Não foram encontradas referências à 

eventual complementação das medidas de recuperação.

BOM RETIRO RS



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

Figura 2.96 – Progressão da erosão no tempo, a jusante das estruturas 
(Rottmann, 1991)

Figura 2.97 – Esquema de solução a jusante (1a etapa) - Planta  
(Rottmann, 1991)
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Figura 2.98 – Esquema de solução a jusante (1a etapa) - Seção (Rottmann, 1991)

5. Causas do acidente 

Segundo Rottmann (1991), alterações no projeto inicial da bacia de 

dissipação, tendo sido o nível da soleira elevado da cota 0,00 m para a 

cota +0,80 m, eliminaram quase totalmente a função do dente dissipador 

de energia de descargas vertidas que havia sido implantado no final da 

bacia de dissipação. Assim, a dissipação de energia foi transferida para 

jusante, isto é, sobre o frágil maciço de argilito. Soma-se a isso a obstrução 

temporária de três vãos centrais pelo barco naufragado, concentrando o 

fluxo d’água nos vãos extremos e provocando correntes de recirculação 

na região central, já anteriormente afetada, bem como ao longo do muro 

direito da eclusa, causando o descalçamento do mesmo. 
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