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1. Descrição da barragem

A UHE Castro Alves é uma das usinas integrantes do Complexo Energético Rio 

das Antas, da Cia. Energética Rio das Antas (CERAN), com potência instalada 

de 130 MW. A barragem principal em CCR é constituída por uma estrutura com 

350 m de comprimento e 45 m de altura máxima, sendo 240 m em soleira 

vertente, conforme mostrado na Figura 2.166. O maciço rochoso de fundação 

é constituído por derrames basálticos da Formação Serra Geral. 

2. Descrição do acidente

Devido ao regime irregular de chuvas que caracteriza a região Sul do País, 

durante o período construtivo ocorreram cheias em fevereiro, julho e 

setembro de 2017, com galgamento da barragem e inundação da galeria de 

drenagem, carreando grande quantidade de lama e sujeira sobre o piso da 

galeria e para o interior dos drenos de fundação. 
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Figura 2.166 – Vista geral da barragem 
da UHE Castro Alves, no rio das Antas 
(Silveira & outros, 2017)
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3. Consequências do acidente

Os repetidos galgamentos da barragem em CCR durante a sua fase 

construtiva não danificaram estruturalmente os concretos em execução, 

além dos presumíveis transtornos acarretados ao processo construtivo 

em termos de tempo gasto, necessidade de limpeza para retomada dos 

trabalhos e reparos às ensecadeiras.

Como consequência dos galgamentos, após o primeiro enchimento do 

reservatório, ocorrido em fevereiro de 2008, constatou-se que parte dos 

piezômetros localizados a jusante da cortina de drenagem ultrapassavam 

os níveis admitidos em projeto, colocando em dúvida a eficiência da cortina 

de drenagem em relação aos efeitos da redução das subpressões.

4. Medidas de recuperação

Após o primeiro enchimento do reservatório, foi realizada uma operação geral de 

limpeza dos drenos de fundação de modo a permitir que eles desempenhassem 

adequadamente sua função. Os resultados obtidos atenderam ao propósito, 

tendo-se constatado uma redução generalizada dos níveis de piezometria, 

bem como um significativo aumento das vazões dos drenos.

5. Causas do acidente 

Os três eventos de galgamento da barragem durante sua construção 

decorreram, provavelmente, da dificuldade de prever a sobrevinda de cheias 

dos rios na região Sul devido ao regime irregular das chuvas. Entende-se 

que as próprias ensecadeiras devem ter sido galgadas. Tal ocorrência não é 

incomum e tem sido registrada em diversas outras obras na região.

Consequentemente, o desempenho dos drenos de fundação abaixo das 

expectativas deveu-se ao entupimento parcial dos mesmos por percalços 

ocorridos durante a construção. Dentre esses, destaque para a quantidade de 

lama acumulada nos furos quando da inundação das galerias nos episódios 

de galgamento. Outros fatores consistiram na obstrução que foi provocada 

por fragmentos de rocha, pela queda de madeira e/ou de fragmentos de barras 

de aço no interior dos furos de drenagem. Além disso, houve a constatação de 

que muitos drenos não teriam sido perfurados até a profundidade de projeto.
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