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1. Descrição da barragem

A barragem Delmiro Gouveia, no Estado de Alagoas, delimita o pequeno 

reservatório existente entre as UHEs Moxotó (a montante) e Paulo Afonso 

I, II e III (a jusante) (Figura 2.192), em seu lado leste, sendo também 

denominada de “Barragem Leste”. Trata-se de uma estrutura de concreto 

gravidade, vertente em toda sua extensão de cerca de 3.000 m. A altura da 

estrutura varia de poucos metros a até 20 m, no máximo.

A Barragem possui quatro estruturas de vertimento por soleira controlada, 

assinaladas na Figura 2.192, a saber: Principal, Quebra, Taquari e Capuxu, 

com capacidade global de 14.594 m3/s, no nível operacional de 230,83 m, 

isto é, 1 m acima da soleira vertente (229,83 m). O restante da barragem, de 

soleira livre, tem capacidade de 16.400 m3/s, totalizando, com os vertedouros 

controlados, a capacidade de 30.994 m3/s.

As três primeiras etapas de motorização do complexo de Paulo Afonso foram 

sendo implantadas entre 1955 e 1977. A Figura 2.193 traz a imagem das três 

primeiras usinas implantadas no período acima referido. A quarta usina foi 

implantada nos anos 70, 2 km a jusante, sendo abastecida por canal desde 

o reservatório de Moxotó.

A Figura 2.194 documenta um trecho típico de barramento com soleira livre 

vertente.

DELMIRO GOUVEIA
BARRAGEM LESTE

AL

São Francisco
1948 a 1954
Sem data definida
Técnica

Figura 2.192 – Barragem Delmiro Gouveia no Complexo 
de Paulo Afonso (assinalada). Na extremidade direita, as 
três primeiras etapas de motorização de Paulo Afonso 
(assinaladas). Também estão assinaladas as quatro 
estruturas dotadas de comportas. Na extremidade esquerda 
da imagem, a casa de força e parte da barragem de Moxotó 
(Google Earth, de 16/09/2013)
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Figura 2.193 – As três primeiras etapas de motorização do Complexo de 
Paulo Afonso e parte da barragem Leste de Delmiro Gouveia (Souza, 2018)

Figura 2.194 – Perfil original 
da barragem (Souza, 2018)
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2. Descrição do acidente

Para tentar contornar o problema de restrição de vazão durante as estiagens, 

buscaram-se meios de acumulação complementar de água no reservatório, 

alteando o nível com a implantação de flash boards de concreto em todos os vãos 

do vertedouro. O alteamento foi de aproximadamente 1,50 m (Figura 2.195).

O “benefício” alcançado em termos de vazão cobrou seu preço. O alteamento 

do nível d’água em 1,50 m aumentou o empuxo hidrostático sobre a 

barragem, modificando as condições de segurança das estruturas quanto à 

estabilidade. O fluxo d’água passou de laminar para turbulento, eliminando-

se o peso da lâmina d’água sobre o perfil vertente (Figura 2.196). Eliminou-se, 

também, o empuxo do nível d’água a jusante e a capacidade de vertimento 

total foi seriamente prejudicada, passando de 30.994 m3/s para 16.400 m3/s, 

isto é, para pouco mais da metade da capacidade original.

Figura 2.195 – A implantação de flash boards modificou profundamente o 
comportamento da soleira vertente (Souza, 2018)

Figura 2.196 – Com os flash boards, o fluxo se tornou turbulento (Souza, 2018)
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3. Consequências do acidente

As consequências da modificação inserida pelo alteamento com flash 

boards não se fizeram esperar. As novas condições de fluxo turbulento 

afetaram pesadamente as condições do pé de jusante da barragem vertente, 

causando forte erosão da rocha e descalçando a estrutura (Figura 2.197).

4. Medidas de recuperação

Como medida emergencial, foi construído um muro a jusante da estrutura 

vertente, em pedra argamassada, de modo a garantir um nível d’água 

mínimo que serviria como colchão de amortecimento para conter o avanço 

do processo erosivo.

A solução definitiva, adotada em toda a extensão do pé de jusante da 

estrutura vertente, consistiu em dotar a estrutura de um reforço estrutural, 

capaz de assegurar sua estabilidade, através de tirantes verticais 

implantados a partir da soleira vertente (Figura 2.198).

Os tirantes verticais distam 1 m do paramento de montante, penetrando 

12,5 m na fundação em rocha, com 6 m de ancoragem. Foram instalados 

132 tirantes tipo Freyssinet de 110 tf e 300 tirantes de 132 ton nos 207 blocos 

vertentes da barragem.

A jusante houve recomposição do substrato rochoso com concreto e 

a implantação de uma laje de concreto com 24 m de extensão (Figura 
2.199), ancorada na rocha de fundação. Em alguns lugares, a recomposição 

preencheu cavidades com 9 m de profundidade em rocha.

A Figura 2.200 documenta a gravidade dos danos infligidos à base da 

barragem pelo processo erosivo instalado.

Figura 2.197 – O fluxo turbulento 
causou erosão intensa no pé da 
estrutura (Souza, 2018)
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Figura 2.198 – O atirantamento foi a solução adotada de forma 
generalizada para recuperação das estruturas (Souza, 2018)

Figura 2.199 – Preenchimento da fossa de erosão e laje de recomposição  
(Souza, 2018)

Figura 2.200 – Final da concretagem na primeira fase de recuperação da 
base de apoio da estrutura (Souza 2018)
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente não são explicitadas no documento de apoio 

ao presente relato, mas decorrem, evidentemente, de uma avaliação 

equivocada das possíveis consequências hidráulicas da implantação dos 

flash boards sobre a rocha a jusante das estruturas (com o propósito de 

acumular um volume adicional de água para fins de geração energética).
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