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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Estreito controla uma área de drenagem de 61.140 km² do rio 

Grande. Situada na divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, integra a 

cascata do rio Grande ficando a jusante da hidrelétrica de Peixoto e a montante 

da hidrelétrica de Jaguara. A barragem é composta por três segmentos: um 

trecho em aterro de enrocamento com núcleo de terra com 92 m de altura 

e 535 m de crista e dois trechos em estruturas de concreto gravidade, sendo 

a tomada d’água implantada em canal escavado na margem esquerda e o 

vertedouro em canal escavado na ombreira direita (Figura 2.223).

A casa de força abriga seis unidades Francis de eixo vertical com capacidade 

total de 1.050 MW. O vertedouro, com capacidade de descarga de 13.000 

m³/s, é de superfície, controlado por seis comportas de segmento de 11,50 

m de largura por 16,50 m de altura, que descarregam as vazões vertidas 

em calha de concreto de 84 m de largura e 141,30 m de comprimento, com 

concha defletora com raio de 20 m e ângulo de lançamento de 35º no projeto 

original. A formação do salto ocorre para vazões superiores a 960 m³/s.

ESTREITO
LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO

Grande
1963 a 1969
de 1969 a 1992
Técnica

MG/
SP

Figura 2.223 – Vista aérea da 
hidrelétrica de Estreito, no 
rio Grande (CBDB, 2002)
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2. Descrição do incidente

Desde o início da operação do vertedouro e ao longo dos primeiros 21 anos 

de operação, foram observadas erosões progressivas na região a jusante do 

trampolim da calha do vertedouro e à esquerda deste, atingindo o aterro 

paisagístico ali implantado (Figura 2.224).

3. Consequências do incidente

Embora não houvesse, a curto prazo, perigo quanto à segurança da barragem 

e da calha do vertedouro, o prosseguimento das erosões e a eventualidade 

da incidência de descargas extremas fizeram com que providências fossem 

tomadas para debelar o avanço das erosões, que poderiam comprometer a 

calha do vertedouro.

4. Medidas de recuperação

Inicialmente foi implantado um muro de gabiões no aterro anexo, situado 

à esquerda hidráulica do trampolim (Figura 2.225). Entretanto, esse muro 

colapsou devido à incidência de correntes de retorno para descargas entre 

2.800 m³/s e 4.000 m³/s que ocorreram pouco após a construção.

Com o insucesso do muro de gabiões, passaram a ser procedidos ensaios 

em modelo hidráulico reduzido para reproduzir as erosões verificadas no 

período em que a fossa mais progrediu, entre os anos de 1969 e 1982. Os 

ensaios indicaram que para nove horas de duração de teste, uma hora de 

ensaio correspondia a aproximadamente 67 dias no protótipo. O volume da 

fossa obtida nos ensaios foi apenas 4% superior à medida no protótipo, o 

que conferiu a acurácia dos ensaios.

O objetivo das obras de recuperação foi focado na redução das velocidades de 

retorno que eram geradas pelo impacto do jato de água sobre a massa líquida 

a jusante do trampolim. Como as correntes de retorno dependem do ângulo 

de incidência do jato sobre a massa líquida, e esse é função do ângulo de 

lançamento da concha e da distância vertical entre a extremidade da concha 

e o nível d’água de jusante, os ensaios se concentraram na determinação mais 

apropriada de alteração da concha, com adaptações que não implicassem 

em drásticas e custosas obras. A solução adotada compreendeu o aumento 

da concha para jusante sem alterar seu raio, o que elevou simultaneamente a 

extremidade da concha e o ângulo de lançamento. O ângulo de lançamento 

foi alterado de 35º para 42º e a altura da linha de lançamento foi aumentada 

em 1,52 m na extremidade de jusante da calha do vertedouro (Figura 2.226). 

Essas alterações permitiram em modelo a preservação da calha do 

vertedouro para descargas de 8.000 m³/s, permanecendo por longos 

períodos, e de 10.000 m³/s e 13.000 m³/s por períodos mais curtos.

As obras de acréscimos da concha da calha do vertedouro foram executadas 

no período de junho a outubro de 1992, compreendendo um volume de 

concreto de 474 m³ (Figura 2.227). A proteção do aterro paisagístico foi feita 

através de um muro de concreto armado na forma da erosão estabilizada.
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Figura 2.224 – Erosão à esquerda do salto de esqui (CBDB, 2002) Figura 2.225 – Muro de gabiões para proteção da área à esquerda do salto de 
esqui (CBDB, 2002)
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Figura 2.227 – Execução da obra na 
concha de lançamento. Ao fundo, muro 
de concreto de proteção do aterro 
(CBDB, 2002)

Figura 2.226 – Forma final 
da concha de lançamento. 
Acréscimo hachurado 
(CBDB, 2002)
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5. Causas do incidente

As principais causas do incidente foram a não escavação prévia de uma 

profunda fossa de impacto e o baixo ângulo de lançamento do jato vertido 

pela concha, que provocava correntes de retorno sobre a base da estrutura 

da concha e sobre o aterro anexo à calha do vertedouro.
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