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1. Descrição da barragem

A UHE Espora é localizada no rio Corrente, nos municípios de Aporé, Estado 

de Goiás, e Itarumã, Estado do Mato Grosso do Sul, com potência instalada 

de 32 MW, sendo administrada pela Espora Energética S.A. A barragem tem 

extensão de 1.630 m, em grande parte constituída por maciço de terra e 

enrocamento, com altura máxima de 52 m. O vertedouro, situado próximo à 

ombreira esquerda, é dotado de comportas e tem capacidade de descarga 

de 370 m3/s, calculada para um tempo de recorrência de 10.000 anos. 

Finalizada em maio de 2006, a usina trabalhou por cerca de 20 meses sem 

registro de acidentes.

2. Descrição do acidente

Em 30 de janeiro de 2008, o operador de serviço na casa de força foi surpreendido 

com a inundação da sala de controle, tendo escapado pela janela e escalado 

o conduto forçado para salvar-se. Segundo o ONS, nos momentos que 

antecederam o acidente, a região enfrentava fortes chuvas, mas as condições 

operacionais da usina eram normais. Há registro de ocorrência de chuvas 

intensas também nos dias que antecederam o acidente, mas o pluviômetro 

que poderia fornecer dados importantes foi destruído no acidente. Devido à 

ausência de alarme para o nível crítico do reservatório, o operador de serviço 

não teria percebido o que estava acontecendo na região do vertedouro.

O início do processo de ruptura não teve testemunhas, havendo, portanto, 

ilações a respeito do mecanismo de desencadeamento. De certo se sabe 

que ocorreu a ruptura de um trecho da barragem com cerca de 50 a 60 m de 

extensão, do lado direito hidráulico do vertedouro (Figura 2.216), por onde 

ocorreu o esvaziamento rápido do reservatório, atingindo e inundando a 

casa de força e demais instalações próximas (Figura 2.217).
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Figura 2.216 – Vista de montante para 
jusante e a extensão do vão aberto.  
A estrutura do vertedouro permaneceu 
intacta (Cruz, 2017)

Figura 2.217 – A casa de força ficou 
praticamente submersa, assim como 
a subestação (Andrade, 2016)
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3. Consequências do acidente

Os danos não se restringiram às instalações do aproveitamento, mas 

afetaram intensamente a vida das populações ribeirinhas, inundando e 

isolando cidades e comunidades, alagando fazendas e causando vultosos 

prejuízos ambientais. Uma ponte da rodovia GO 206 foi destruída.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída e a hidrelétrica voltou a funcionar em 2009. A 

imagem da Figura 2.218 documenta o trabalho de reconstrução.

5. Causas do acidente

Uma vez que não houve testemunhas diretas da sequência de eventos que 

resultaram no colapso da barragem, várias hipóteses foram formuladas 

para identificar as causas do acidente. 

Devido às fortes chuvas que estavam ocorrendo e ao histórico de manutenção 

do nível do reservatório sempre alto, próximo ao máximo permissível, há a 

forte suspeita de que a barragem de terra tenha sido galgada no trecho que 

colapsou devido à insuficiência de escoamento pelo vertedouro.

Foi também levantada a hipótese de que tenha ocorrido a ruptura de um 

talude submerso próximo ao vertedouro que teria provocado uma onda, 

com o consequente galgamento da barragem.

Como terceira hipótese, em virtude do muro direito do vertedouro aparecer em 

toda sua extensão após o desastre, o processo de ruptura teria ocorrido por 

erosão devido à percolação não controlada (piping) na interface concreto/rocha.
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Figura 2.218 – Reconstrução da barragem 
(Andrade, 2016)
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