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

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A barragem de Cafundó pertence à hidrelétrica Nova Palma Energia e barra 

o curso do rio Soturno, no município de Faxinal do Soturno, Estado do Rio 

Grande do Sul. A usina foi construída nas décadas de 40 e 50 por Angelo 

Bozzetto, industrial da região e fabricante de trilhadeiras. Foi ampliada na 

década de 80. A barragem se localiza a cerca de 10 km ao norte da cidade 

gaúcha de Nova Palma. A estrutura, com 15 m de altura máxima, integra um 

aproveitamento em que as águas são conduzidas através de um túnel, com 

extensão de aproximadamente 500 m, para uma adutora com cerca de 1.200 

m de extensão, uma câmara de carga e condutos forçados, alimentando 

uma casa de força situada à margem esquerda do rio, configurando uma 

queda bruta de 61 m. O tipo de barramento sinaliza o aproveitamento 

otimizado dos materiais locais disponíveis, visto que foi construída em 

exemplar trabalho de cantaria, com blocos de rocha basáltica talhados na 

forma de paralelepípedos, todos iguais (Figura 2.133). 

O emprego de argamassa de cimento ficou restrito ao assentamento dos 

blocos uns sobre os outros. O paramento de montante é vertical, o de 

jusante é inclinado e o vertedouro é de soleira livre. A extensão da crista da 

barragem original era de aproximadamente 100 m.

Figura 2.133 – A barragem em construção, com blocos regulares de rocha basáltica 
argamassados (Internet - http://www.novapalmaenergia.com.br/_arquivos/
relatorio2010.pdf)
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Soturno
Iniciada em 1948 e concluída em duas etapas, em 1952 e 1958
9 de janeiro de 2010
Técnica escassa
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2. Descrição do acidente

As fortes chuvas de janeiro de 2010 na região central do Estado elevaram 

sobremaneira os níveis dos rios, causando inundações em áreas urbanas. 

Em 19 de janeiro, a estrutura da barragem Cafundó rompeu em seu trecho 

central (Figura 2.134).

A ruptura da estrutura removeu um trecho com altura de 4 m e extensão 

de 50 m. Observa-se que a linha de ruptura coincidiu com um plano de 

assentamento dos blocos rochosos.
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Figura 2.134 – Vista da barragem após o rompimento (Internet - https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/
noticia/2010/01/reconstrucao-de-barragem-deve-custar-r-1-milhao-2784430.html)
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3. Consequências do acidente

O rompimento da estrutura liberou subitamente um relevante volume de 

água, inundando parcialmente as áreas urbanas de Nova Palma, Faxinal do 

Soturno, Dona Francisca, São João do Polêsine e Agudo, desalojando cerca 

de 150 pessoas. Com o acidente, o suprimento de energia a nove municípios 

ficou comprometido. 

4. Medidas de recuperação

A barragem foi recuperada, mas não são conhecidos os detalhes do processo.

5. Causas do acidente 

O rompimento da barragem, provavelmente, se deveu à subida do NA do 

reservatório acima do previsto, o que motivou o aumento do empuxo atuante no 

paramento de montante, com a consequente ruptura da estrutura. Some-se a isso 

a presença simultânea de grande quantidade de troncos de árvores arrancadas 

das margens e entulho, exercendo pressão adicional sobre a barragem. No corpo 

da estrutura, o plano de assentamento dos blocos, correspondendo à delgada 

camada da argamassa de rejuntamento, representava o elo provável mais 

fraco em termos de resistência ao cisalhamento, tendo sido, possivelmente, 

enfraquecida pelos cerca de 60 anos de vida da barragem.
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