
Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Euclides da Cunha é localizada no rio Pardo, no município 

de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, tendo sido construída pela 

Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo (CHERP) entre os anos de 1956 e 1960. 

A barragem de terra possuía o eixo levemente arqueado, com 312 m de 

extensão e altura máxima de 56 m. O empreendimento era dotado de dois 

descarregadores de cheia, sendo um vertedouro de superfície, com dois 

vãos, localizado junto à ombreira esquerda, para descarga de 2.040 m3/s 

(Siqueira, 1978), além de um descarregador de fundo, com capacidade 

de 300 m3/s (Figura 2.228). A área de drenagem é de 4.366 km2 e o nível 

máximo maximorum do reservatório se situa na El. 667,50 m.

A barragem foi construída sobre um substrato rochoso formado pelo 

embasamento cristalino com espesso capeamento de solos nas ombreiras 

e, em particular, com uma massa de tálus que foi parcialmente preservada 

na base e a meia altura na ombreira direita (Figura 2.229).
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Figura 2.228 – Planta da barragem (Vargas, 1963)
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Figura 2.229 – Seções transversais da barragem (Vargas, 1963)

As condições adversas de fundação levaram à implantação de uma 

galeria longitudinal, inserida em uma trincheira aberta no corpo do tálus 

e parcialmente apoiada sobre tubulões (Figura 2.230). A partir da galeria 

foram implantados elementos de vedação, constituídos por estacas de 

concreto moldadas no local, injeções de calda de cimento em furos e 

trincheiras localizadas preenchidas com concreto. Foi também implantada 

uma linha de furos de drenagem na fundação, sempre a partir da galeria. 

Uma segunda trincheira de vedação foi implantada na massa de tálus, a 

montante da trincheira principal.

A casa de força é subterrânea, alimentada a partir de uma tomada d’água em torre 

localizada na ombreira direita e abriga quatro grupos geradores. A restituição 

das águas se dá através de túnel de fuga com cerca de 2 km de extensão.
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Figura 2.230 – Seção longitudinal (Vargas, 1963)
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2. Descrição do acidente

Em 19 de janeiro de 1977 ocorreu, na região do Alto Rio Pardo, intensa 

chuva que superou 230 mm entre às 7 horas do dia 19 e às 7 horas do dia 

20. O centro da tempestade atingiu diretamente o pequeno reservatório da 

usina Euclides da Cunha, com 1 km2 de superfície. O rápido enchimento do 

reservatório, acompanhado por uma série de desencontros de informações 

e de comandos (situação agravada pela preocupação com restrições a 

jusante), acarretou no transbordamento do reservatório. Após cerca de 

sete horas, houve o rompimento da barragem. O início do galgamento, com 

lâmina que atingiu espessura de 1,20 m sobre a barragem de terra, ocorreu 

na extremidade direita da crista da barragem que estava 30 cm mais baixa. 

A brecha formada possuía 131 m de largura e 51 m de altura (Figura 2.231).

A partir de informações fornecidas pelo posto fluviométrico de São José do 

Rio Pardo, situado a montante da usina, estimou-se que a onda afluente ao 

reservatório de Euclides da Cunha correspondeu a uma vazão da ordem de 

2.000 m3/s. 

Carvalho, E. (2016) apresenta o gráfico da Figura 2.232, confirmando o 

pico de vazão afluente e informando que o pico de vazão efluente alcançou 

3.670 m3/s no intervalo de poucas horas.

Provavelmente, a brecha se concentrou na metade direita da barragem por 

dois motivos: a) o início do galgamento ocorreu naquele lado, visto que 

a crista da barragem se encontrava mais baixa, dando início ao processo 

erosivo do talude de jusante; e b) uma vez que o corpo da barragem foi 

sendo rebaixado pela erosão, as águas encontraram o corpo de tálus que 

havia sido preservado na fundação, removendo-o com mais facilidade. Na 

dinâmica do processo erosivo, deve-se mencionar que a galeria de inspeção 

implantada na base da barragem, anexa à fundação, resistiu à força das 

águas a ponto de se converter em uma soleira de controle do fluxo, o que é 

observável nas Figuras 2.231 e 2.233.
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Figura 2.232 – Picos de vazão afluente e efluente no acidente (Carvalho, E. 2016 bis)

Figura 2.233 – A soleira de controle perceptível no escoamento das 
águas pela brecha era formada pela galeria implantada no corpo  
da barragem (ABGE, 2017)

Figura 2.231 – Vista da barragem após galgamento e ruptura 
(Medeiros, 2016)
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3. Consequências do acidente

A onda afluente não foi escoada apropriadamente, visto que, pelos desencontros 

já referidos na transmissão dos registros e informações, as comportas do 

vertedouro foram apenas parcialmente abertas. Após o início do galgamento, 

pela total obstrução dos acessos à barragem durante as horas críticas (das 12 

horas às 20 horas do dia 19 de janeiro), bem como pela inundação e consequente 

inoperância dos dispositivos de acionamento das comportas do vertedouro, 

estas não mais puderam ser totalmente abertas como deveriam ter sido. Em 

decorrência disso, as águas transbordaram por sobre a barragem por volta das 

20 horas e 30 minutos do dia 19, acarretando seu colapso por volta das 3 horas e 

30 minutos do dia 20, após cerca de sete horas de galgamento e erosão.

A onda de choque originada propagou-se a uma velocidade de 20 km/h, 

indo atingir, 10 km a jusante, o reservatório da usina Armando Salles Oliveira 

(Limoeiro), contido igualmente por uma barragem de terra de 35 m de altura 

máxima que, transbordando, rompeu-se 20 minutos mais tarde (Siqueira, 1978).

A usina hidrelétrica Coronel Soares, também denominada usina hidrelétrica 

Jales, operada a fio d’água e localizada na cachoeira Jacutinga, no rio Pardo, 

município de Mococa, também foi atingida pela onda de cheia e destruída.

A barragem a montante (Graminha), sujeita à mesma descarga extraordinária, 

não colapsou por ter vertedouro de lâmina livre em tulipa, não dependendo 

de acionamento de operadores.

A cheia artificial originada do colapso das duas barragens desceu o vale 

do Rio Pardo em direção ao reservatório de Marimbondo, situado no rio 

Grande. A CESP avisou Furnas do ocorrido, concessionária da hidrelétrica 

de Marimbondo, solicitando que o vertedouro de Marimbondo, com 

capacidade de 21.400 m³/s, não liberasse para jusante descarga superior 

a 10.000 m³/s, pois a hidrelétrica de Água Vermelha, da CESP, estava em 

construção e suas ensecadeiras haviam sido projetadas para a descarga 

de 10.000 m³/s. Os operadores de Marimbondo, sem saber o tamanho da 

descarga que estava vindo, não ultrapassaram os 10.000 m³/s. Entretanto, os 

reservatórios eram pequenos quando comparados com o de Marimbondo, 

que praticamente não sentiu o deflúvio afluente.

4. Medidas de recuperação

Consultores e técnicos mobilizados logo após o acidente elaboraram 

relatórios descritivos da extensão dos danos e das causas do evento, propondo 

medidas de caráter urgente para a proteção do maciço remanescente contra 

o progresso das erosões e desgastes. Definidas as providências a serem 

tomadas, uma empresa construtora foi convidada para iniciar imediatamente 

os trabalhos de desobstrução e contenção, esgotamento da casa de força e de 

outras áreas, retirada e limpeza dos equipamentos. Os trabalhos prosseguiram 

com o desvio do rio através dos túneis de desvio. A reconstrução da barragem 

propriamente dita, colocada em concorrência no último trimestre de 1977, foi 

iniciada no começo de 1978.

Paralelamente a isso, a CESP buscou compreender e remover as causas 

do evento, procedendo um levantamento imediato das reais condições 

de todos os dispositivos de comando e controle das usinas e vertedouros 

por ela operados. Também efetuou uma revisão de seus procedimentos 

operacionais, técnicos e administrativos.

O redimensionamento dos vertedouros foi feito com a garantia de cálculo 

de vazões de cheias que só seriam produzidas pela mais severa combinação 

de circunstâncias racionalmente passíveis de ocorrer na bacia em estudo. 

Através da construção e exploração de modelos de simulação, foram 

estabelecidas curvas referenciais para a operação segura de cada usina em 

cheias excepcionais e até o limite da cheia máxima provável.
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Alguns dos pontos importantes levados em consideração diziam respeito de:

• Condições de acesso às estruturas e equipamentos para permitir o 

tráfego em qualquer época e em quaisquer condições meteorológicas;

• Comunicação adequada, incluindo sempre um ou mais sistemas 

alternativos;

• Equipamentos de acionamento de comportas em cotas que, mesmo 

na hipótese de elevação do reservatório acima do nível d’água máximo 

maximorum, não sejam alcançados pelas águas;

• Posicionamento adequado dos grupos geradores diesel de reserva;

• Localização adequada dos transformadores de serviços auxiliares;

• Proteção contra a água de todas as entradas na casa de máquinas, bem como 

de canaletas, galerias, etc. que se interligavam com a casa de máquinas; e

• Sistema de controle operacional integrado com outras companhias de 

eletricidade.

5. Causas do acidente 

Como já referido, o acidente decorreu de uma conjugação de situações 

adversas cujo somatório resultou no galgamento da barragem e sua 

posterior destruição. Os operadores não compreenderam inicialmente que 

o reservatório estava subindo muito. Havia instruções para não elevarem 

as comportas do vertedouro acima de um limite relativamente baixo para 

evitar a inundação da casa de força da hidrelétrica de Limoeiro, situada a 

jusante. Quando solicitaram permissão para subirem mais as comportas, 

estas já estavam comprometidas pela cheia que galgava a barragem. 

O mecanismo de ruptura do aterro da barragem foi objeto de estudo por parte 

de vários consultores convocados pela CESP. O professor Arthur Casagrande, em 

relatório datado de março de 1977, assim se pronunciou a respeito do assunto: 

“É de conhecimento geral que maciços de terra não suportam por muito 

tempo um transbordamento severo. A ação erosiva de um galgamento tem 

origem em local onde a crista tenha um ponto mais baixo, isto é, onde é maior 

a lâmina d’água e, portanto, as forças erosivas são maiores, quando a crista 

não possui materiais de diferentes resistências à erosão. Assim é criado um 

sulco pela crista, o aumento da profundidade deste acelera a velocidade de 

fluxo, provocando um aumento rápido da velocidade de erosão. Realmente, 

assim que é iniciado o sulco na crista de um maciço de terra, o mesmo é 

seguido inevitável e rapidamente de uma brecha total, localizada na posição 

inicial do sulco. Em maciços coesivos, as paredes do sulco permanecem 

estáveis, pois são arrimadas pela água fluindo através da brecha. Isso 

realmente se verifica em solos argilosos, que apresentam grande resistência 

à erosão, de tal forma que a brecha se desenvolve notavelmente estreita e 

com paredes quase verticais. Dessa forma, à medida que o reservatório vai se 

esvaziando, as paredes da brecha vão se tornando instáveis, desmoronando 

e os materiais vão sendo removidos pelo fluxo d’água, o que causa um 

aumento considerável na largura do topo da brecha. Após o esvaziamento 

do reservatório, um estreito canal por onde o rio continua a correr define 

claramente a localização da primeira brecha na crista.”

Digna de realce foi a atitude da CESP de imediatamente convocar o Comitê 

Brasileiro de Grandes Barragens e outras entidades para expor com detalhes o 

ocorrido e divulgar a experiência para o meio técnico, com o objetivo de que as 

lições aprendidas com o acidente pudessem ser compartilhadas por todos. Pouco 

tempo após o acidente, o diretor técnico da CESP apresentou em seminário em 

São Paulo um registro detalhado sobre as “Lições do Pardo” (Siqueira, 1978).
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