
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 enrocamento com face de concreto (BEFC) da UHE Campos 

Novos é situada no rio Canoas, Estado de Santa Catarina. Possui uma 

extensão de crista de 590 m e altura máxima de 202 m. A relação L/H é igual 

a 2,92, com ombreiras de inclinação média de 450.

Os taludes de montante e de jusante apresentam inclinação média de 

1V:1,3H e 1V:1,4H, respectivamente. A Figura 2.150 mostra a distribuição 

de materiais, com a granulometria aumentando de montante para jusante.

Algumas das características das lajes de concreto são: largura de 16 m, 

espessura variando entre 0,30 m e 1 m e uma área total de aproximadamente 

105.000 m2. As juntas entre as lajes tinham um só veda-junta de cobre, 

sem armadura antiesmagamento. A laje foi construída em duas etapas, 

prevendo-se uma deformação máxima de 86 cm após enchimento, no 

sentido perpendicular à face de montante.

A construção dos 12.000.000 m³ de enrocamento que compõem a barragem 

teve início em outubro de 2001 e foi completada em fevereiro de 2005, cerca 

de oito meses antes do enchimento do reservatório. Pelo projeto, ao final 

do processo construtivo, os valores médios do módulo de deformabilidade 

seriam: a) na zona montante do enrocamento E = 60 MPa; b) na zona central 

E = 50 MPA; e c) na zona jusante E = 30 MPa.
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Figura 2.150 – Seção típica da barragem e distribuição granulométrica dos materiais no corpo do 
enrocamento (Xavier & outros, 2007)



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

2. Descrição dos sucessivos acidentes

Por ocasião do enchimento do reservatório, quando o nível alcançou cerca de 

80% do carregamento máximo, em outubro de 2005, observou-se, acima do nível 

da água, o rompimento da junta central entre as lajes 16 e 17 e a superposição 

de uma laje sobre a outra, de aproximadamente 12 a 15 cm, com distorções na 

armadura, veda-juntas de cobre danificados e aumento de infiltrações de água. 

Uma investigação subaquática, realizada por mergulhador e robô, verificou que 

a extensão da ruptura poderia ultrapassar a uma centena de metros de extensão.

Decorridos 226 dias desde o início do enchimento do reservatório, 

quando o nível d’água correspondia a 93% do carregamento máximo, o 

reservatório sofreu um esvaziamento rápido, entre os dias 18 e 22 de junho 

de 2006, devido a um acidente ocorrido em um dos túneis de desvio. Esse 

esvaziamento evidenciou ainda mais a ocorrência de rupturas na face de 

concreto, como ficou aparente na Figura 2.151.

Figura 2.151 – Vista da laje de concreto (Menescal, 2007)

3. Consequências do acidente

Com o esvaziamento do reservatório foi possível observar a extensão e 

magnitude dos danos na barragem. A face de concreto mostrava rupturas 

nas juntas verticais de compressão e também rupturas inclinadas. Uma 

extensa ruptura transversal às lajes, localizada entre 30 e 40% da altura, se 

estendia por cerca de 300 m (Figura 2.151).

Foi então possível observar que as trincas afetavam todas as lajes 

posicionadas na zona central de compressão da face de concreto. A Figura 
2.152 mostra o mapeamento das referidas trincas.

Durante o primeiro enchimento do lago, a instrumentação mostrou que as 

deformações transversais do corpo do enrocamento se encontravam dentro 

das expectativas. Entretanto, as deformações longitudinais registradas 

pelos marcos superficiais evidenciaram recalques da ordem de 30 cm e 

deslocamentos horizontais direcionados das ombreiras para o centro do vale, 

com valores máximos da ordem de 14 cm em ambas as direções (Figura 2.153).

Segundo Xavier, 2007, antes do enchimento do reservatório haviam sido 

realizadas análises tridimensionais pelo método de elementos finitos, para 

previsão das deformações da face da barragem de enrocamento. Entretanto, 

os estudos pelo MEF não conseguiram representar o que se observou na 

prática, ou seja, que o movimento na direção longitudinal da barragem, 

partindo das ombreiras rumo ao centro, se anularia nesta área central, 

concentrando as tensões na junta entre as lajes 16 e 17, onde as trincas 

surgiram. A Figura 2.154 documenta, em detalhe, a movimentação relativa 

das lajes 16 e 17, com superposição da primeira em relação à segunda.

Mesmo depois do esvaziamento do reservatório e rompimento das juntas, 

o excesso de tensões observado nas lajes continuou se manifestando, 

produzindo trincas e ruídos. 
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Figura 2.152 – Mapeamento das trincas que se concentram na zona central de 
compressão (Xavier, 2007)

Figura 2.153 – Os deslocamentos dos marcos superficiais da crista e no 
talude de jusante (em 26/04/2006) indicavam convergência para o centro 
do vale (Xavier, 2007)

Figura 2.154 - Detalhe da 
face de concreto rompida 
(Medeiros, 2008)
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4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação das lajes danificadas foram feitos com concreto 

com fck 21 MPa aos 28 dias. Nas juntas entre as lajes 16 e 20, situada na área 

central, foram deixadas aberturas de 5 cm, totalizando um espaço aberto de 

20 cm, de modo a permitir que as lajes se deslocassem durante o segundo 

enchimento do reservatório. Esses espaços foram preenchidos com 

mastique asfáltico, deixando-se na face de uma das juntas uma madeira de 

compensado com 12 mm de espessura. As juntas foram então recobertas 

com elastômero EPDM, com espessura de 8 mm, preso às lajes com uma 

folha galvanizada contínua e ancoragens a cada 30 cm. As demais trincas 

sub-horizontais foram recuperadas com transpasse de reforço de concreto 

sobre o concreto que não havia sido danificado.

O enrocamento existente sobre o plinto foi alteado, passando seu topo da cota 

490 m para 545 m, como segunda linha de defesa. A instrumentação foi também 

reforçada, com novos dispositivos para medição de tensões no concreto.
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Por ocasião do segundo enchimento do reservatório, o desempenho da 

instrumentação indicou que não ocorreram anormalidades, o que levou a 

concluir que as medidas corretivas adotadas por ocasião dos reparos das 

lajes foram corretas.

5. Causas do acidente

Como já referido no item anterior, os estudos feitos na época do projeto não 

representaram o que se observou na prática, ou seja, o movimento na direção 

longitudinal da barragem, partindo das ombreiras rumo ao centro, se anularia na 

área central, causando uma concentração de tensões na junta entre as lajes 16 

e 17. Esses esforços gerados pela movimentação longitudinal tiveram influência 

direta sobre o comportamento das lajes, uma vez que não havia sido deixado 

espaço entre as mesmas para absorver os deslocamentos nessa direção. Os 

excessivos esforços de compressão nas direções longitudinal e transversal 

resultaram no rompimento das lajes e deslocamento relativo com superposição.
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