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1. Descrição da barragem

A barragem de Emas Novas está situada no rio Mogi-Guaçu, no local 

denominado Cachoeira das Emas, município de Pirassununga, Estado de 

São Paulo, e tem sua importância ligada ao turismo, além de possuir uma 

escada para peixes para transposição do desnível da antiga cachoeira. Possui 

uma unidade geradora Kaplan de 4.200 kVA, que se encontrava desativada 

em 1998, segundo referência de Pires (1998). As estruturas que compõem o 

empreendimento são a tomada d’água na margem direita, o descarregador 

de fundo junto à escada para peixes, o vertedouro de soleira livre com pilares 

e o muro de alvenaria situado na margem esquerda (Figura 2.209).

A primeira usina no local, denominada usina Mogi-Guaçu, foi inaugurada em 

1922, tendo passado por diversas reformas e adaptações ao longo dos anos, até 

o acidente ocorrido em 10 de fevereiro de 1995. A partir dos dados disponíveis de 

cheias anteriores foi possível concluir que havia pequena folga na capacidade 

de vertimento. A vazão máxima observada em 1983, de 1.077 m3/s, correspondia 

a apenas 100 anos de tempo de recorrência com base na distribuição normal.

Na época das cheias costuma ser grande a quantidade de capim transportado 

pelas águas, principalmente de capim búfalo, de hastes longas. O capim 

aparece na forma de grandes ilhas flutuantes que se encostam nas estruturas 

da barragem. Ao acumular-se no reservatório, o capim se entrelaça formando 

uma barreira que dificulta a passagem da água e provoca a elevação do nível 

do reservatório. A consequência é o aumento dos esforços sobre as estruturas, 

não dimensionadas para receber esta carga adicional. 

2. Descrição do acidente

O acidente ocorreu no muro de encontro na margem esquerda, formado 

por uma estrutura de gravidade em alvenaria (cota da crista = 549,00 m) e, 

sobre a mesma, uma mureta de 1 m de altura, aproximadamente, e 0,30 m 

de largura, com coroamento, portanto, na cota 550 m. 

As águas acabaram por arrastar, juntamente com o muro, parte da margem 

esquerda e todas as construções ali existentes. Segundo os operadores da 

usina, este muro já havia se rompido em dezembro de 1994.
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Figura 2.209 – Arranjo da PCH Emas Novas (Pires, 1998)
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3. Consequências do acidente

Não foram registrados danos para a população ribeirinha de jusante e 

tampouco houve perda de vidas.

4. Medidas de recuperação

Considerando que a usina se encontrava desativada, a CESP, concessionária 

da usina, optou pela remoção dos pilares do vertedouro - a solução mais 

simples e econômica naquele contexto. 

Os serviços de recuperação consistiram na demolição das passarelas e pilares 

do vertedouro, na reconstrução da estrutura em concreto e na recomposição 

e proteção da margem esquerda a jusante da barragem (Figura 2.210).

5. Causas do acidente

Quando do acidente, o acúmulo de capim ao longo de toda a estrutura 

tinha cerca de 2 m de altura, obstruindo os vãos do vertedouro. A régua 

limnimétrica de montante registrava o nível d’água de 550,93 m, significando 

que a carga hidráulica era 1,93 m acima do nível da crista da barragem. A 

sobrecarga foi, provavelmente, a causa do rompimento da estrutura do 

muro de alvenaria na margem esquerda.

Figura 2.210 – Vista parcial 
da barragem pela margem 
esquerda (Internet)
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