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1. Descrição da barragem

A PCH Calheiros é localizada no rio Itabapoana, sendo concessão da empresa 

Calheiros Energia S.A.. A barragem, em concreto gravidade, possui altura 

máxima de 11,5 m e extensão aproximada de crista de 170 m, sendo que o 

vertedouro de soleira livre, de posição central na calha do rio, tem largura de 

100 m. A construção do aproveitamento foi finalizada em setembro de 2008.

2. Descrição do acidente

O que ocorreu foi uma não conformidade, suficientemente perceptível a 

ponto de despertar a atenção da população local. Em 15 de dezembro de 

2010 foi identificada uma rachadura no corpo da barragem de concreto, 

tendo sido o fato denunciado à ANA. Na oportunidade, o empreendedor 

informou que estava tomando todas as providências para a correção e que 

as estruturas se encontravam íntegras, sem risco de ruptura.

O assunto voltou a ser foco de atenção em dezembro de 2017, quando foi 

registrada a imagem da Figura 2.139. Na oportunidade, a Defesa Civil de 

Bom Jesus de Itabapoana divulgou nota oficial explicando ser boato o risco 

de rompimento na represa localizada no distrito de Calheiros.
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Figura 2.139 - Vista do paramento de jusante da barragem de concreto 
gravidade da margem esquerda, onde a mancha avermelhada assinala 
o local do vazamento de água (Internet - http://www.atenasnoticias.
com.br/site/conteudo.asp?codigo=57150)
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3. Consequências do acidente

As populações das cidades fluminenses e capixabas vizinhas, como Bom 

Jesus do Itabapoana, Bom Jesus do Norte e Apiacá, ficaram apreensivas 

com a hipótese de uma catástrofe ambiental, o que foi divulgado, tanto em 

2010, quanto em 2017, por veículos de notícias da região.

4. Medidas de recuperação

Em laudo, em dezembro de 2017, a Calheiros Energia S.A. afirmou não 

haver qualquer risco à segurança do local, tampouco à comunidade. A 

nota atestou, ainda, que a barragem da PCH Calheiros estava em plenas 

condições de segurança e que as fissuras com pequenas passagens de água 

estavam sendo devidamente monitoradas “por profissionais de notório 

saber técnico e larga experiência no tema” e não necessitavam de qualquer 

intervenção pela companhia.

5. Causas do acidente 

O termo acidente é inadequado para caracterizar o ocorrido, sendo mais 

indicado falar em não conformidade ou defeito. Surgências de água no 

paramento jusante de barragens de concreto são comuns e decorrem 

com frequência de algum defeito na implantação dos veda-juntas entre 

blocos contíguos ou entre sucessivas camadas de concretagem. No caso 

de Calheiros, o impacto foi acentuado pela coloração avermelhada da 

surgência, o que, provavelmente, ocorreu em função da deposição de óxidos 

e hidróxidos de ferro trazidos pela água ao atravessar o corpo da barragem.
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