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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Candonga (hoje UHE Risoleta Neves) se localiza na 

bacia do rio Doce, cerca de 18 km a jusante da confluência do rio do Carmo 

com o rio Piranga, formadores do rio Doce. O local da barragem fica nos 

municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Estado de Minas Gerais.

O arranjo geral da hidrelétrica consiste em uma barragem em concreto 

compactado com rolo (CCR) nas duas ombreiras, com um vertedouro 

posicionado na calha central do rio, em CCR na parte inferior e em concreto 

convencional na parte superior (soleira, pilares, vigas do munhão e ponte), 

dotado de três comportas de segmento. O circuito de geração situado 

na ombreira direita contempla a tomada de água, também em CCR na 

parte inferior e em concreto convencional na parte superior, dotada de 

três comportas tipo vagão e guias de comporta ensecadeira a montante. 

A movimentação das comportas ensecadeira é feita por meio de pórtico 

rolante. O eixo da barragem é retilíneo até se aproximar da ombreira 

esquerda, quando sofre uma inflexão para jusante, em ângulo da ordem de 

150, inserindo, ainda que de maneira incipiente, um efeito de arco perante a 

aplicação dos esforços pelo enchimento do reservatório.

A usina era operada a fio d’água, com o nível d’água máximo normal na El. 

327,50 m, queda líquida de 48,60 m e vazão unitária nominal de engolimento das 

turbinas 108 m3/s. A casa de força, do tipo abrigada, é dotada de três turbinas 

Kaplan de eixo vertical, com potência instalada unitária de 47,6 MW. A barragem, 

com altura máxima de 60 m, é percorrida por uma galeria de drenagem e 

instrumentação que se desenvolve próxima à fundação da estrutura. 

2. Descrição do acidente

Às 18 horas e 30 minutos do dia 5 de novembro de 2015, a central de operação 

da UHE Risoleta Neves foi informada do rompimento da barragem de rejeitos 

de Fundão, de propriedade da mineradora Samarco, localizada a montante, 

no município mineiro de Mariana. A vazão no rio Doce se encontrava baixa 

e, naquele momento, a usina tinha disponíveis para operação as unidades 

de geração 2 e 3. A unidade 1 se encontrava em manutenção e somente a 

unidade 3 operava, em baixa carga. 

Com o aviso do ocorrido, buscou-se imediatamente ampliar a vazão 

turbinada pela unidade 3, deplecionando o reservatório para seu nível 

mínimo normal de 326,50 m, visando abrir espaço para um volume de 

espera para receber a onda que se aproximava.

No dia seguinte, por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã, começou a ser 

registrada tendência de elevação rápida do nível do reservatório, que já se 

aproximava da cota 327 m. O vertedouro se encontrava com sua comporta 

central em manutenção e, consequentemente, este vão central estava 

vedado com a comporta ensecadeira. Às 7 horas e 30 minutos, as duas 

comportas extremas foram acionadas, inicialmente com aberturas iguais, 

de 0,50 m. A partir daí, até as 9 horas e 35 minutos, foram seguidamente 

impostas maiores aberturas, sempre iguais, nas duas comportas extremas, 

para manter o reservatório controlado em nível de segurança. Durante a 

passagem da onda de cheia foi registrado o nível d’água máximo de 327,47 

m, estimando-se o pico de vazão máximo extravasado em 1.724 m3/s, com 

as duas comportas com 6,50 m de abertura.
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Com a chegada de muitos detritos flutuantes e sólidos carreados, tomou-se 

a decisão de desativar as duas unidades de geração, com o fechamento das 

comportas vagão de montante das tomadas d’água. A passagem da onda 

de cheia teve uma duração total aproximada de quatro horas e, pelo pico de 

vazão vertida, avaliou-se que a vazão afluente superou 2.000 m3/s. Em todo 

esse período, a abertura das duas comportas extremas permitiu manter o 

reservatório abaixo da cota 327,50 m, com a borda livre de projeto de 2,50 m 

preservada em relação à cota de crista de 330 m da barragem.

O vertedouro descarregou durante esse período uma onda de cheia com 

características fora do comum, representada por uma vazão líquida com 

elevadíssimo grau de sólidos constituídos por material proveniente do 

rejeito de extração do minério de ferro estocado na barragem do Fundão. 

Figura 2.160 – Descarga de 
elevadíssima quantidade de 
sólidos pelas duas comportas 
do vertedouro durante o pico 
de vazão vertida (Internet)

Além disso, havia sólidos arrancados da calha fluvial a montante e carreados 

pela velocidade do escoamento. 

Considera-se que a operação efetuada com o vertedouro durante a 

ocorrência foi orientada para descarregar as vazões afluentes integralmente 

para jusante para preservar a integridade da barragem, evitando-se a 

qualquer custo seu galgamento.

Pelas características da cheia, com elevadíssimo percentual de descarga 

sólida, pode-se afirmar que o vertedouro teve desempenho excepcional. 

Pela observação de vídeos registrados por ocasião da passagem da cheia, o 

vertedouro descarregou um fluido que pode ser classificado como lama. A 

imagem da Figura 2.160 ilustra a passagem da cheia, notando-se pela cor e 

pelo aspecto da descarga a grande quantidade de sólidos.
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3. Consequências do acidente

Um relevante volume de sedimentos trazidos pela onda de cheia não 

ultrapassou a barreira representada pela barragem e acabou se acumulando 

no reservatório, colmatando-o totalmente até a soleira do vertedouro, 

localizada na El. 311,00 m. O material proveniente do colapso da barragem 

de Fundão continuou sendo depositado nos dias subsequentes à chegada 

da onda de cheia, visto que o processo de carreamento dos rejeitos não foi 

estancado de imediato em seu local de origem.

Em poucos dias, os sedimentos trazidos pelo repentino evento vieram 

se somar aos já existentes no pequeno reservatório, entulhando-o 

praticamente até a soleira do vertedouro (cujas comportas obviamente 

continuavam abertas) (Figura 2.161). A geração de energia foi interrompida, 

assim permanecendo até a data de edição deste livro. O canal de fuga foi, 

por sua vez, colmatado por sedimentos.

Calcula-se que cerca de 10.500.000 de m³ de rejeito ficaram retidos no 

reservatório de Candonga, ou seja, um quarto do que vazou da barragem 

de rejeitos de Fundão.
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Figura 2.161 – Representação esquemática do assoreamento do lago da UHE Candonga
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4. Medidas de recuperação

O plano de recuperação da UHE Risoleta Neves passa necessariamente 

pela remoção por dragagem de uma porção significativa dos sedimentos 

depositados no reservatório, em decorrência do acidente com a barragem 

de rejeitos da Samarco. A limpeza do reservatório de Candonga é uma 

operação complexa e demorada, iniciada em fevereiro de 2016. Os trabalhos 

de recuperação envolvem também a construção de três barreiras metálicas 

dentro do reservatório, que ajudam a conter o grande volume de lama de 

rejeito. Essas barreiras estão localizadas a 400 m, 5 km e 6 km da barragem.

O programa de dragagem apresenta uma primeira etapa que abrange os 

primeiros 400 m a montante da barragem, o que corresponde à remoção 

de cerca de 1.300.000 de m3 de sedimentos (Figura 2.162). A partir de julho 

de 2016, a Samarco intensificou os trabalhos de dragagem dos sedimentos 

aportados devido ao rompimento da barragem de Fundão (e depositados 

sobre os sedimentos acumulados naturalmente ao longo dos anos que 

precederam o evento). Pelo cronograma, esta etapa inicial teria sido 

completada até julho de 2017.

Entretanto, o retorno às condições de operação e geração só será possível 

após a implementação de várias ações de recuperação da hidrelétrica que, 

além da dragagem dos primeiros 400 m a montante da barragem, prevê 

a construção de três diques, já referidos, para a contenção de rejeitos e 

detritos adicionais que afluírem ao reservatório - além da execução de uma 

série de recomendações (Figura 2.163).

Para despejo do material dragado foram eleitas diversas áreas às margens do rio 

Doce, a montante da barragem, e foi também adquirida uma área de maiores 

dimensões, situada à margem esquerda do rio, nas vizinhanças do povoado de 

Santana do Deserto, pouco a jusante da barragem, chamada Fazenda Floresta.
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Figura 2.162 – Trabalho de 
dragagem imediatamente 
a montante da barragem 
(Google Earth, de 
01/08/2016)

Figura 2.163 – Trabalhos 
de dragagem em 
andamento. Ao fundo, os 
sedimentos que entulham 
o reservatório (Foto dos 
autores, em 25/08/2016)
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5. Causas do acidente

A causa do acidente com a barragem da UHE Risoleta Neves reside no 

rompimento e colapso ocorrido com a barragem de rejeitos de Fundão, da 

Samarco, em 5 de novembro de 2015. As consequências do acidente com 

a barragem da Samarco se estenderam ao longo de todo o percurso do 

rio Doce, alcançando o Oceano Atlântico, onde também houve despejo de 

sedimentos provenientes do acidente com a barragem de rejeitos.

O ocorrido com a barragem de Candonga é emblemático, pois desperta e levanta 

uma série de ponderações que impactam os procedimentos de avaliação de 

risco em barragens e atingem os critérios de projeto vigentes, colocando em 

dúvida a validade dos mesmos em determinadas circunstâncias.

A barragem de Candonga foi projetada segundo critérios tradicionais de 

dimensionamento das estruturas, dentro daquilo que se costumava e se 

costuma denominar a “boa prática da Engenharia”. Entretanto, ninguém se 

perguntou, naquela época, se devia ser considerado algum nível adicional 

de risco decorrente da presença de barragens de rejeitos de minério 

a montante. Já haviam ocorrido acidentes com barragens de rejeitos 

anteriormente, mas a possibilidade de que a ruptura de uma barragem 

a montante pudesse desencadear um fluxo de lama que persistiria por 

centenas de quilômetros ao longo do vale estava fora de cogitação.

Barragens sempre foram concebidas como estruturas que se destinam a 

armazenar água e sedimentos resultantes de assoreamento, devendo resistir 

ao empuxo exercido, dentro de critérios de segurança pré-estabelecidos. É 

improvável que, no passado, alguma barragem tenha sido dimensionada 

para resistir ao esforço de uma coluna de rejeitos de mineração de ferro, no 

lugar da água e de assoreamento (a densidade dos rejeitos de minérios de 

ferro é bem mais do que o dobro da densidade da água, o que gera esforços 

muito superiores aos considerados em projeto).

A barragem de Candonga resistiu às solicitações impostas pelas 

circunstâncias, embora não tenha sido projetada para isso. É quase 

certo que, daqui para frente, os critérios de projeto de barragens deverão 

incorporar a eventualidade de ocorrência semelhante, em função das 

características regionais e da identificação de possíveis situações de risco 

presentes a montante dos novos locais selecionados. É preciso que os 

projetos de barragens contemplem níveis de segurança adequados.

Presentemente, o reservatório de Candonga permanece com retenção 

até o nível da crista do vertedouro por critério de segurança. Entretanto, 

durante a incidência da cheia com afluência de rejeitos que haviam sido 

liberados pelo colapso da barragem de Fundão, o reservatório havia sido 

mantido por longo período de tempo com o nível próximo do máximo 

normal, acumulando sedimentos de densidade muito superior à da água. 

Mesmo nessas condições adversas, a barragem resistiu aos carregamentos 

extraordinários que lhe foram impostos.
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