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1. Descrição da barragem

Uma descrição da barragem de Campos Novos consta neste livro no relato 

sobre os acidentes ocorridos em sua face de concreto. O presente texto 

trata do acidente ocorrido com um dos dois túneis de desvio, embutidos na 

ombreira direita da barragem (Figura 2.155).

A barragem de enrocamento com face de concreto implantada em vale de 

margens íngremes em maciço constituído por derrames basálticos forma, 

na El. 660,00 m, um reservatório encaixado de 32,9 km² de área e 1.472 x 

106 m³ de volume.

O desvio do rio Canoas foi feito por dois túneis que possuem um comprimento 

aproximado de 900 m cada e seção de 14 m x 16 m, sendo cada tomada 

de desvio dotada de três vãos com comportas vagão, dimensionadas para 

resistir aos esforços de uma coluna d’água de 180 m de altura (Figura 2.156).

2. Descrição do acidente

Após o fechamento dos túneis de desvio para enchimento do reservatório, 

no dia 20 de outubro de 2005, foi ouvida uma explosão na região dos 

túneis de desvio, quando o nível d’água acima da soleira dos túneis era de 

aproximadamente 150 m, seguida por um vazamento da ordem de 50 m3/s 
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pelo túnel de desvio 2. Através de inspeções por montante com equipamento 

submergível dotado de câmeras e controle remoto (ROV), foi possível 

averiguar que o vazamento ocorria em um dos vãos do túnel 2, situado mais 

à direita hidráulica do que o túnel 1, e que se localizava na parte superior do 

portal da tomada de desvio que servia de apoio para a comporta vagão. 

Uma vez identificado o processo de ruptura em andamento, procurou-se 

tomar medidas corretivas imediatas, mas as dificuldades de acesso ao local 

do acidente, tanto por montante, quanto por jusante, eram insuperáveis. 

Tentou-se obstruir o vão rompido mediante lançamento de artefatos 

metálicos e correias transportadoras seguidas de outros materiais naturais 

e fabricados, progressivamente menores. Houve também estudos de 

lançamento de concreto subaquático. As tentativas de vedação, utilizando 

peças e equipamento propositadamente construídos para este fim, foram bem 

sucedidas, reduzindo-se as fugas de água a um mínimo (0,8 m3/s). Entretanto, 

o alívio foi de curta duração e, após novas tentativas de vedação das fugas de 

água progressivamente crescentes, entre 19 e 20 de junho de 2006, ocorreu 

nova explosão, seguida por uma descarga em seção plena pelo túnel 2.

O reservatório começou a deplecionar rapidamente devido ao escoamento 

de 3.900 m3/s pelo túnel 2, vazão correspondente a um tempo de recorrência 

de oito anos. Durante este período de esvaziamento, que teve a duração de 

cerca de 60 horas, foi observado um redemoinho nas águas do reservatório, 

próximo ao local das tomadas de desvio (Figura 2.157). 
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Figura 2.155 – Arranjo geral da obra e localização dos túneis de desvio no maciço 
da ombreira direita (Xavier, L.V., 2009)

Figura 2.156 – 
Seção da 
tomada de 
desvio pelos 
túneis. O círculo 
identifica 
o local da 
estrutura onde 
o acidente teve 
início (Xavier & 
Correa, 2008, 
modificado)

Figura 2.157 – O redemoinho na superfície da água sinalizava 
o avanço do processo de esvaziamento do reservatório  
(Xavier L.V., 2009)
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3. Consequências do acidente

O rebaixamento total do reservatório em pouco mais de dois dias poderia 

ter desencadeado uma série de escorregamentos ao longo das íngremes 

margens naturais do local, a montante da barragem, devido à velocidade de 

rebaixamento rápido do nível d’água, mas isso não se verificou. Tampouco 

ocorreram danos materiais ou a pessoas a jusante da barragem.

Levantamentos feitos quando houve condições de acesso aos túneis 

mostraram os danos causados às estruturas de concreto e à própria seção 

do túnel 2, afetado pelo impacto das águas (Figura 2.158). A estrutura de 

concreto a jusante das comportas e a própria seção do túnel em rocha foram 

intensamente erodidas, seja por cavitação, seja por jateamento direto.

4. Medidas de recuperação

Para dar início à recuperação do controle da situação, manteve-se o fluxo de 

água do rio passando pelo túnel 2, ao mesmo tempo em que se procedeu 

à remoção do plugue de concreto que havia sido executado no túnel 1. 

As comportas do túnel 1 foram então reabertas e a estrutura de tomada 

d’água do túnel 2 foi ensecada por montante. As águas foram desviadas 

para o túnel 1, dando-se início à construção do plugue do túnel 2, após 

terem sido posicionadas comportas ensecadeiras de concreto na boca do 

túnel (as comportas originais foram levadas pelo intenso fluxo de água em 

elevada velocidade durante o acidente). Fechadas as comportas do túnel 

1, procedeu-se ao segundo enchimento do reservatório e foi novamente 

implantado o plugue de concreto do túnel 1.

Toda a sequência de recuperação teve a duração aproximada de 150 dias, 

tendo-se recomeçado o enchimento do reservatório em fins de novembro de 

2006. O reservatório alcançou seu nível operacional em cerca de dois meses, 

iniciando a operação de geração de energia em fins de janeiro de 2007.

5. Causas do acidente

Atribui-se o início do processo de colapso do portal da tomada de desvio à 

ruptura do elemento de concreto de segundo estágio, que servia de apoio 

para a comporta vagão (Figura 2.159). A progressão da erosão, sob um jato 

com velocidade avaliada em 54 m/s (cerca de 200 km/h), deve ter iniciado 

pelo corte do apoio lateral, no trecho superior da comporta, seguida pelo 

encurvamento para jusante do topo da própria comporta. O direcionamento 

do jato d’água para o teto causou a erosão da estrutura, onde engasta o 

pilar entre os vãos 2 e 3. A perda de engaste levou ao colapso do pilar, onde 

se apoiavam lateralmente as comportas dos vãos 2 e 3.

O acidente com o túnel de desvio da UHE Campos Novos, assim como o acidente 

ocorrido com a face de concreto da barragem no mesmo empreendimento, 

induzem a meditar sobre os riscos crescentes que inevitavelmente surgem ao 

se lidar com obras e estruturas progressivamente maiores e mais altas, em 

que as pressões, carregamentos e gradientes induzidos por coluna de água 

da ordem de duas centenas de metros situam tais obras nos limites do “já 

executado” (state-of-the-art), adentrando em campo ainda não conhecido.

Segue-se a isso a necessidade de se ponderar sobre as medidas e precauções 

a serem tomadas de modo a reduzir, já que é impossível eliminar, a chance 

de acidentes em futuros empreendimentos.
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Figura 2.158 – Danos causados à seção do túnel 2 afetado pela capacidade 
erosiva das águas (Xavier, L.V., 2009)

Figura 2.159 – O processo de ruptura deve ter se iniciado no encontro da 
comporta vagão com o concreto de segundo estágio, conforme mostrado 
na figura (Xavier, L.V., 2009)
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