
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

Inicialmente denominada usina do Paredão, por aproveitar uma queda d’água 

de quase 10 m de altura, batizada de Cachoeira do Paredão, a usina hidrelétrica 

Coaracy Nunes está localizada no rio Araguari, no Estado do Amapá, e dista 15 km 

de Ferreira Gomes e 150 km de Macapá. Sua potência instalada é de 68,85 MW. A 

Figura 2.173 mostra o arranjo da hidrelétrica, com destaque para a separação 

entre a localização da barragem do vertedouro e da barragem da tomada d’água.

O vertedouro é uma estrutura de 28 m de altura, controlado por dez 

comportas de segmento, com capacidade total de 12.000 m³/s, que 

descarrega em uma bacia de dissipação de ressalto simples (Figura 2.174). 

O substrato rochoso local é constituído por granito são. O vertedouro 

passou a operar como soleira livre desde o segundo estágio de desvio, em 

1973, tendo ocorrido cheias de até 4.000 m3/s. A Figura 2.175 documenta a 

estrutura do vertedouro em fase final de construção.
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Figura 2.173 – Arranjo geral da 
UHE Coaracy Nunes (Paredão)  
(Google Earth, de 20/09/2017)
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Figura 2.174 – UHE 
Coaracy Nunes – 
Seção transversal do 
vertedouro (CBGB, 1982)

Figura 2.175 – UHE Coaracy Nunes: 
vista do vertedouro na fase final 
de construção (Internet - https://
www.memoriadaeletricidade.com.
br/hidreletrica-coaracy-nunes-
completa-43-anos/ - Acesso em 
14/01/2020)
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2. Descrição do acidente

Colocada em operação, em 1975, um levantamento batimétrico revelou 

que a laje de fundo da bacia de dissipação fora arrancada e destruída por 

efeito de subpressão, já que a laje era esbelta e não ancorada. Conforme 

exposto no item 4, a laje foi submetida a reparos.

Inspeção feita em outubro de 1977 revelou novas cavitações e erosões, além 

de solapamento da base do muro esquerdo da bacia de dissipação. A isso 

seguiu-se outra etapa de reparos.

3. Consequências do acidente

Não há registro de reflexos negativos a jusante decorrentes do problema surgido 

na bacia de dissipação. As consequências se restringiram à própria usina, onde 

os trabalhos de recuperação, realizados em várias etapas, consumiram longos 

períodos de tempo, além de exigir a mobilização de vultosos recursos.

4. Medidas de recuperação

Em 1975 e 1976 foi executada uma pequena estrutura de concreto ancorada 

à rocha na extremidade jusante da soleira vertente. Na estiagem seguinte 

foram escavados 35.000 m3 para conformar uma bacia com a fossa de erosão 

indicada por ensaios em modelo reduzido, além de complementações e 

revestimento de estruturas de concreto e remoção de blocos soltos a jusante. 

Após os danos constatados no levantamento de outubro de 1977, a bacia 

de dissipação foi estendida para jusante e a forma de end sill foi modificada 

em 1978 e 1979.

5. Causas do acidente 

As erosões na bacia foram, em parte, atribuídas à formação de vórtices 

na esteira do pilar, de quando houve operação assimétrica de comportas. 

A erosão de rocha a jusante e seu carreamento foram atribuídos ao 

comprimento reduzido da bacia e a sua forma de end sill. Possivelmente, a 

laje de fundo a jusante do vertedouro era muito delgada e leve para resistir 

sem ancoragem aos esforços hidrodinâmicos das descargas do rio Araguari, 

ocorridas nos primeiros anos de operação

Realce deve ser dado às condições operacionais da usina nos primeiros 

anos de operação. A demanda de energia era muito pequena e a usina tinha 

que ser operada com auxílio de uma resistência imersa no reservatório para 

criar consumo complementar ao demandado pelo mercado consumidor. 

Nesse longo período inicial, a maior parte das descargas afluentes era 

permanentemente liberada pelo vertedouro.
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