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Nota – O caso da barragem de Curuá-Una merece um capítulo à parte. 

Colocada em operação em meados da década de 1970, representa o primeiro 

empreendimento hidrelétrico construído na região Amazônica, em rochas 

sedimentares brandas. As dificuldades encontradas varrem um amplo leque 

de assuntos: necessidade de rebaixamento do lençol freático na área das 

estruturas de concreto em até seis estágios, implantação dessas mesmas 

estruturas sobre arenitos extremamente friáveis e sobre seus solos residuais, 

elevada permeabilidade na fundação exigindo extensos tapetes a montante 

de todas as estruturas, combate à erodibilidade dos materiais de fundação 

através do sistema de drenagem e a jusante do vertedouro, solos muito 

úmidos nas áreas de empréstimo, ausência de material rochoso a curta 

distância do empreendimento. Não há registro de acidentes em Curuá-Una, 

mas sim a ocorrência de contratempos, que podem ser considerados como 

incidentes, o que qualifica o empreendimento para constar neste livro.

1. Descrição da barragem

O aproveitamento hidrelétrico de Curuá-Una, também denominado UHE 

Sylvio Braga (30,9 MW), está localizado no Estado do Pará, a 70 km ao 

sul da cidade de Santarém, ao longo do rio Curuá-Una, afluente do rio 

Amazonas pela margem direita, na localidade de Cachoeira do Palhão. O 

empreendimento foi construído pela Centrais Elétricas do Pará (CELPA). 

Atualmente (2020), é concessão da Eletrobras-Eletronorte. Os trabalhos 

construtivos tiveram início em 1967, tendo sido o rio desviado em 1973. A 

usina entrou em operação em 1976. 

O arranjo geral da usina contempla uma barragem de terra no centro do vale, 

enquanto as estruturas de concreto estão posicionadas nas duas margens. 

Na ombreira direita situa-se o vertedouro dotado de três comportas, 

dimensionado para uma vazão de 2.000 m3/s, enquanto na ombreira 

esquerda sobressai o canal de adução com 340 m de extensão que conduz 

a água para uma câmara de carga e, em seguida, para a casa de força, que 

aloja quatro unidades de 10 MW cada. A Figura 2.187 ilustra o arranjo geral da 

usina. Enquanto a barragem se situa cerca de 800 m a montante da Cachoeira 

do Palhão, a casa de força está localizada a jusante desta cachoeira.
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O terreno de fundação do conjunto de estruturas da barragem de terra/

vertedouro e do canal adutor/casa de força é caracterizado, do ponto de 

vista geotécnico, por sequência de areias finas, em parte uniformes e em 

parte bem graduadas, com participação das frações areia e silte. Areias 

grossas com pedregulho, formando estratos com 1 a 3 m de espessura, foram 

encontradas em algumas sondagens. Os horizontes de silte areno-argiloso, 

com espessura de até 9 m e de consistência rija plástica, apresentaram 

características de material pré-adensado (Figura 2.188).

Em função da abundância de materiais terrosos nas vizinhanças da barragem 

e dos materiais provenientes das escavações obrigatórias das estruturas de 

concreto, optou-se por uma seção de barragem de terra compactada zonada, 

com um núcleo central de argila silto-arenosa, com um tapete impermeável 

a montante e areias pouco argilosas a jusante do filtro vertical. O tapete, 

compactado com o mesmo material do núcleo da barragem, se estende 

por 240 m para montante e tem espessura variável entre 4 m próximo ao pé 

de montante da barragem e 1,50 m na sua extremidade de montante (com o 

objetivo de prolongar o caminho de percolação pela fundação) (Figura 2.188). 

Este tapete de argila silto arenosa se inicia na entrada do canal de adução à 

tomada d’água, cobre a área a montante da barragem e avança sobre o canal 

de adução ao vertedouro, na margem direita, prosseguindo até o maciço de 

terra da mesma ombreira.

As camadas de arenito ferruginoso, com espessura variando entre poucos 

centímetros e mais de 10 m, apresentaram-se, frequentemente, com 

cimentação fraca, mas isentas de cavernas ou fendas. Resultados de 

ensaios SPT nos sedimentos não consolidados situavam-se entre 10 e 

50 golpes/30 cm. A permeabilidade desses solos era da ordem de 10-3 a 

10-5 cm/s. Na área da barragem constatou-se a ocorrência de artesianismo, 

Figura 2.187 – Arranjo geral da usina (Pierre & outros, 1982)
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Figura 2.189 - Área de escavação da casa de força (Fonte: Lepecki & outros, 1970)Figura 2.188 – Seção da barragem de terra (CBGB, 1982)

proveniente de lençóis confinados entre camadas de silte argilo-arenoso e 

de arenito ferruginoso. Provindo de profundidades de 30, 35 e 45 m, foram 

medidas vazões de 0,5 l/min até 180 l/min. 

Para agregado graúdo, utilizou-se um arenito obtido de uma pedreira situada 

a cerca de 2 km de distância. A rocha obtida nesta localidade foi suficiente para 

suprir as necessidades da obra, tendo-se empregado 100.000 m3 de agregado 

para concreto e para enrocamento de rip-rap. Foi preciso, entretanto, proceder-

se a uma seleção manual dos blocos de arenito ferruginoso, separando-se 

a variedade de cor preta, cinza escuro, ou de coloração acastanhada, que 

somente poderia ser usada para rip-rap ou ensecadeira. O consumo de 

cimento e a produção de pó de pedra foram elevados.

Nas escavações para as estruturas de concreto da casa de força e do 

vertedouro houve necessidade de rebaixamento do lençol freático por meio 

de ponteiras a uma profundidade de até 20 m (Figura 2.189). Na profunda 

cava para a casa de força foram necessários seis estágios de rebaixamento, 

totalizando a utilização de 1 mil ponteiras espaçadas de 0,9 a 2,7 m.

Durante a construção, os taludes escavados eram facilmente erodidos pelas 

águas superficiais na época de chuvas. Esses taludes de escavação eram 

também sujeitos a erosões regressivas pelas águas subterrâneas dos lençóis 

confinados entre lajes de arenito. O carreamento de partículas de areia fina 

ocasionava a formação de cavidades profundas por entubamento (piping). 

O tratamento consistia em interceptar o fluxo empregando várias camadas 

de materiais drenantes como filtros invertidos.
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A maior parte das estruturas de concreto foi assentada em solos de arenito. 

Estes apresentavam elevada resistência à penetração das ferramentas de 

sondagem, indicando valores de SPT superiores a 50 golpes/30 cm, em 

correspondência a camadas de areias muito compactas, intercaladas por 

argilas de consistência dura. A fragilidade do material de fundação fez com que 

as estruturas fossem dotadas de concreto de diversos dispositivos de proteção 

para evitar danos. Parte destes dispositivos envolvia aspectos hidráulicos 

de projeto, em particular devido à facilidade com que os solos de arenito 

poderiam ser lixiviados e carreados mesmo que sob reduzidos gradientes 

hidráulicos e por velocidades de arraste ainda que relativamente baixas. 

Para reduzir os gradientes hidráulicos sob as estruturas de concreto, de modo 

a diminuir a possibilidade de ocorrerem problemas de carreamento de areias 

inconsolidadas situadas do lado jusante das estruturas, o projeto previu 

a construção de tapete impermeável, de material argiloso compactado, a 

montante das próprias estruturas (Figura 2.190). Assim, o tapete implantado 

a montante da tomada d’água se estendeu ao longo de um trecho do canal de 

adução, sobre escavado em 2,50 m e, posteriormente, preenchido com argila 

compactada. O tapete da tomada d’água foi ligado ao tapete da barragem de 

terra que, por sua vez, foi ligado ao tapete do vertedouro.

Toda a extensão da fundação da casa de força foi recoberta com uma 

camada de areia de 0,30 m de espessura, sobre a qual foi executada uma 

camada de concreto magro. As vazões de infiltração sob as estruturas de 

concreto foram coletadas através de drenos e poços de alívio instalados 

nas galerias de drenagem para reduzir as subpressões. A redução de 

subpressões a jusante da casa de força foi buscada através de um sistema 

de drenos colunares, preenchidos com material granular, com extremidade 

na fundação da estrutura e saída nas galerias de montante e de jusante da 

própria casa de força. Nas galerias, os drenos deságuam em tubulações 

metálicas estanques, que despejam as águas a jusante da casa de força em 

cota situada acima da galeria graças à pressão das águas de infiltração, não 

existindo sistema de bombeamento para despejo dessas águas.
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Figura 2.190 – Seção pela tomada d’água/casa de força (CBGB, 1982)
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2. Descrição dos incidentes

• Tomada d’água/casa de força

Já na fase operacional, em 1987, no piso do poço de esgotamento situado 

na casa de força, para onde convergem as águas de infiltração e as águas 

servidas, foram detectados intensos vazamentos no piso, com jatos de 

água, provenientes das ponteiras utilizadas no sistema de rebaixamento do 

lençol freático quando da construção e incorporadas ao concreto da casa 

de força. Constatou-se, então, a presença de areia fina no interior do poço, 

ao que tudo indicava, proveniente da fundação da estrutura e carreada 

pelos elevados gradientes hidráulicos das águas de infiltração. 

Na mesma oportunidade, foram realizados serviços de recuperação nos drenos 

da galeria de jusante da casa de força, através de tamponamento dos pontos de 

vazamento com produto epóxico. Neste local, constatou-se a presença de areia 

grossa, carreada pelo fluxo proveniente de um dreno de fundação ou do próprio 

concreto. Para evitar carreamento de material, foi colocado saco de brita no 

local do vazamento, observando-se elevadas velocidades de água pelo orifício 

que, em seguida, apresentou uma ampliação de sua seção. Posteriormente, 

ocorreu piping neste dreno, com grande carreamento de material e alagamento 

de toda a galeria de jusante, até vários metros acima do teto desta galeria. O 

vazamento só foi controlado por trabalhos subaquáticos de obstrução do furo e 

posterior execução de bloco de concreto no piso da galeria.

Ainda em 1987, uma inspeção na galeria de montante indicou que deveriam 

ser feitos serviços de controle de infiltrações pelo concreto e pelas juntas. A 

situação de risco de carreamento de material para o interior da galeria era 

considerada grave, pois vazios podiam se formar sob a estrutura, podendo 

conduzir a recalques da estrutura (dependendo das dimensões que esses 

vazios pudessem atingir). 

Felizmente, na inspeção realizada nas galerias em 1997, não se constataram 

vestígios de material sólido carreado pela água que se infiltrava sob pressão 

pelo concreto, nem de recalques entre os blocos das várias unidades, 

indicando a inexistência de problemas imediatos.

A ligação da casa de força com o terreno natural é feita através de um 

maciço de terra compactado dotado de sistema de drenagem interna para 

coleta das águas de infiltração. Constatou-se, neste maciço de terra, um 

escorregamento de médio porte, situado no pé do talude junto ao bloco A 

da casa de força, observando-se surgência de águas de infiltração. Atribuiu-

se a ruptura do talude observada a uma falha no sistema de drenagem que 

não teria capacidade de interceptar as águas de infiltração.
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• Vertedouro

Quanto ao vertedouro, uma inspeção subaquática na bacia de dissipação, 

realizada em 1985, havia detectado a existência de problemas de fuga de 

material filtrante do interior dos drenos. O problema resultava do efeito 

dinâmico devido à pulsação das pressões. O esvaziamento dos drenos 

favoreceu o incremento das pressões sob a laje, que acarretou, por sua 

vez, o aumento no processo de sucção do material arenoso da fundação. 

Os trabalhos de recuperação da bacia de dissipação ocorreram em 1987, 

quando se procedeu o deplecionamento do reservatório, seguido pelo 

esvaziamento da própria bacia de dissipação. Após limpeza, inspeção e 

mapeamento dos danos, fez-se a recuperação do concreto e dos drenos 

e foram instalados novos piezômetros em área adjacente à bacia de 

dissipação. Em nova inspeção em 1997, a galeria do vertedouro não pode 

ser inspecionada por apresentar-se alagada, apesar da inexistência de 

sistema de drenagem de fundação nesta estrutura.

• Barragem de terra

Em 1978, um ano e meio após o reservatório alcançar o nível d’água máximo 

normal, fez-se uma análise do comportamento da barragem de terra. 

Foram detectadas pressões neutras elevadas no pé de jusante da barragem sem 

que tivesse havido, no entanto, ocorrência de surgências ou carreamento de 

material, tendo sido solicitada a instalação de piezômetros adicionais. Concluiu-

se que o sistema de drenagem interno da barragem não tinha capacidade 

suficiente. Foi então proposta a execução de um dreno subsuperficial na 

ombreira esquerda para rebaixamento da linha freática, além de uma vala 

de drenagem no pé do filtro horizontal e a execução de um tapete drenante, 

a jusante da barragem, para incrementar o peso do material, melhorando as 

condições de segurança. Estes serviços foram executados em 1979.

Em inspeções posteriores, na década de 1980, foi observado que os 

piezômetros na fundação da barragem, no maciço e na berma de pé 

apresentavam pressões elevadas, o mesmo tendo sido detectado em 

inspeção realizada em setembro de 1997. Nessa ocasião, constatou-se que, 

durante parte do ciclo anual, diversos piezômetros exibiam nível d’água 

superior à cota da boca, principalmente entre os meses de janeiro e maio, 

indicando que uma subpressão de pelo menos 2 m d’água acima da cota da 

berma atuava na fundação da barragem, no seu pé de jusante. Constatou-

se, porém, que esta condição estava sujeita à oscilação do nível d’água do 

reservatório, desaparecendo durante a época da estiagem.

3. Consequências dos incidentes

Ao longo de sua vida útil, superior a 50 anos de duração até o presente, o 

conjunto das estruturas que integram a barragem de Curuá-Una apresentou 

uma série de problemas, aqui identificados como incidentes, em sua 

maioria relacionados à natureza do subsolo sobre o qual a usina foi erguida. 

A consequência desses eventos foi, invariavelmente, a de requerer a adoção 

de medidas corretivas e/ou recuperadoras, que sempre permaneceram 

restritas ao âmbito do próprio aproveitamento, sem qualquer reflexo fora 

dos limites da usina.
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4. Medidas de recuperação

As medidas de recuperação adotadas em cada caso se encontram 

brevemente descritas no item 2.

5. Causas dos incidentes 

As causas dos diversos incidentes ocorridos na longa etapa de operação 

da usina devem ser buscadas, em sua grande maioria, na qualidade das 

fundações sobre as quais o empreendimento foi construído. A necessidade 

de se implantar a usina para prover energia à Santarém fez com que os 

aspectos técnicos fossem subordinados às questões estratégicas regionais. 

Dificilmente se optaria pela seleção do sítio para erguer uma usina 

hidrelétrica, prevendo os custos que as condições geológicas e ambientais 

iriam impor. Entretanto, não havia outro local próximo à Santarém com 

melhores condições geotécnicas para implantação de uma hidrelétrica. 

Assim, Curuá-Una se tornou pioneira no enfrentamento de uma série de 

problemas impostos pelas características geológico-geotécnicas típicas 

daquele sítio. Em função disso, passou a ser referência para as futuras obras, 

que somente seriam construídas em meio similar muito tempo depois.
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