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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Dr. Vitor Andrade Brito, também denominada usina 

hidrelétrica Coxim, operada a fio d’água, está situada no córrego do Veado, 

no município de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul. Dista 22 km da sede 

municipal e ocupa uma área de 5 ha (Figura 2.183). Foi construída pela 

Prefeitura Municipal de Coxim e entrou em operação em 1964.

O arranjo da usina compreende a barragem de concreto gravidade, situada 

a 1 km a montante da casa de força, o canal de adução, com 2 m de largura 

e a tubulação forçada com 1 m de diâmetro. A casa de força é localizada na 

margem esquerda e abriga a unidade geradora de 400 kW.

A usina foi incorporada à Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. (CEMAT) e, 

em 1979, em decorrência da divisão do Estado do Mato Grosso, passou ao 

controle da Empresa Energética do Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul). Esteve 

paralisada entre janeiro e junho de 1982 em decorrência do rompimento da 

barragem. Foi novamente desativada em 1992.

A partir de 1996 foram realizadas obras de recuperação da usina, incluindo 

a reforma da casa de máquinas, a recuperação do canal de adução e a 

manutenção dos equipamentos eletromecânicos. Foi implementado, 

também, projeto de semi-automação da usina, desenvolvido por técnicos 

da própria Enersul. Novamente colocada em operação em setembro de 

1997, integra o sistema gerador da empresa.
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Figura 2.183 - PCH Coxim – 
Córrego do Salto (Google Earth, 
de 18/07/2018)

Figura 2.184 – Vista da barragem e 
do descarregador de fundo (Acervo 
Enersul, in Eletrobras, 2000)
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2. Descrição do acidente

Não foi encontrada qualquer informação detalhada sobre o acidente. Em 

janeiro de 1982 ocorreu o rompimento da barragem de concreto.

3. Consequências do acidente

Paralisações na geração de energia elétrica.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi recuperada pela Enersul em meados de 1982.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações sobre as causas do acidente.

6. Material consultado

Eletrobras – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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