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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Fontes Velha é localizada na Serra das Araras, Estado 

do Rio de Janeiro, e pertence ao sistema Light. Inaugurada em maio de 1908, 

com potência nominal final de 24 mil kW, possuía seis unidades geradoras 

Pelton de eixo vertical e utilizava as águas da represa do Ribeirão das Lajes.  

A Figura 2.245 mostra os principais componentes da usina. A casa de válvulas, 

no alto da imagem, é alimentada por meio de túnel e dutos metálicos a partir 

da referida represa. Na base da imagem está a casa de força.

A imagem mostra, ainda, que a chaminé de equilíbrio, também denominada 

de suspiro, é constituída por tubulações metálicas apoiadas sobre a encosta, 

subindo atrás da casa de válvulas. É visível a cicatriz na encosta ocasionada 

pelo acidente de 4 de março de 2004.

FONTES VELHA
CHAMINÉ

RJ

Ribeirão das Lajes
Iniciada em 1903, finalizada em 1908
4 de março de 2004
Técnica

Figura 2.245 – A usina de Fontes Velha, na base da encosta, 
era abastecida por condutos forçados que partiam da casa de 
válvulas, visível na parte superior da imagem. Na foto, os condutos 
forçados da casa de força de Fontes Velha já haviam sido retirados 
(direita hidráulica). Os três condutos visíveis alimentam as três 
unidades de Fontes Nova (Silva Neto & outros, 2005)
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2. Descrição do acidente

O súbito rompimento de uma das tubulações da chaminé de equilíbrio da 

casa de válvulas deu início a um fluxo de água da ordem de 15 m3/s, que 

durante cinco horas incidiu sobre a superfície da encosta, desencadeando um 

intenso processo erosivo favorecido pela forte declividade do local. À medida 

que o fluxo d’água acentuava a erosão, aprofundando o ravinamento, novos 

deslizamentos surgiam nas laterais, provocando uma verdadeira “corrida 

de detritos”, envolvendo solo, blocos de rocha, raízes, troncos e galhos de 

árvores. A erosão produziu um sulco com largura variando entre 25 e 70 m, 

com extensão da ordem de 80 m. Em correspondência ao acesso à casa de 

válvulas, a corrida de detritos precipitou-se pela encosta íngreme causando 

a ruptura de um trecho com cerca de 18 m de extensão de uma cortina 

atirantada e, consequente, a destruição do próprio acesso (Figura 2.246).

A partir daí, os detritos seguiram por um talvegue natural, caindo no canal de fuga 

da adjacente hidrelétrica de Nilo Peçanha, restringindo o fluxo do canal de fuga e 

causando erosões localizadas nos taludes vizinhos, até finalizar seu movimento 

nas águas da represa da hidrelétrica de Pereira Passos, que é situada a jusante.
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Figura 2.246 – A elevada declividade da encosta contribuiu para a formação 
de uma verdadeira “corrida de detritos” que rompeu uma cortina atirantada, 
destruindo um trecho do acesso à casa de válvulas. Assinalado pela seta, o local 
do rompimento do suspiro (chaminé de equilíbrio) (Silva Neto & outros, 2005)
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3. Consequências do acidente

Cessada a causa da corrida de detritos, a porção superior do trecho 

acidentado da encosta ficou com uma inclinação próxima de 45°, com 

riscos de novos deslizamentos. Como já referido, uma cortina atirantada 

sofreu ruptura com consequente perda do acesso à casa de válvulas.

4. Medidas de recuperação

Para permitir a contratação dos serviços para recuperação da área, foi 

desenvolvido um projeto conceitual das obras consideradas necessárias. 

Posteriormente, o documento foi detalhado com as adaptações necessárias 

em função das variações topográficas encontradas após a limpeza e 

remoção dos materiais remanescentes do escorregamento.

As obras de recuperação foram subdivididas em dois trechos: superior e 

inferior à casa de válvulas. O trecho superior era localizado acima da El. 

355,00 m, enquanto o trecho inferior era situado entre o pátio de manobras 

de veículos e a entrada de um canal de drenagem localizado próximo à 

subestação da hidrelétrica de Nilo Peçanha. 

De forma resumida, foram previstas as seguintes obras para tratamento da 

área erodida no trecho superior: a) proteção da encosta com revestimento de 

concreto projetado reforçado com chumbadores; b) nos taludes laterais, corte 

para a redução de suas inclinações e revestimento com tela vegetal; c) na parte 

central, a contenção dos blocos de concreto (antigos apoios das tubulações 

do “suspiro”, demolidos e/ou deslocados durante o escorregamento) com 

gigantes de concreto armado e/ou tirantes, chumbadores e concreto junto 

à base; d) muros de gravidade nas duas gargantas formadas pela erosão no 

extremo do trecho, construídos com sacos de solo-cimento para depósito de 

material demolido ou escavado a montante; e) revestimento para a proteção 

superficial do talude com tela vegetal; f) drenagem superficial com canaletas 

do tipo trapezoidal em concreto e recuperação, onde necessário, do sistema 

de drenagem existente e não afetado pela corrida de detritos. 

Na região do pátio de manobras e acesso de veículos à casa de válvulas, as 

obras previstas para recuperação da área consistiram em: a) reaterro da erosão, 

reconstituindo a conformação original da área, incluindo a execução de um 

sistema de drenagem subsuperficial; b) recomposição do pavimento, com 

revestimento de paralelepípedos; c) construção de fechamento no fundo da 

erosão com muro de concreto ciclópico, no alinhamento do trecho de cortina 

atirantada rompido; d) reconstrução de um trecho de cortina atirantada com 

20 m de comprimento; e) recuperação de uma erosão localizada na base de 

um dos trechos remanescentes da cortina atirantada (Figura 2.247). 

Já na região a jusante da cortina atirantada, as providências consistiram 

em: a) corte para redução da inclinação do talude erodido pelo acidente, 

localizado na lateral esquerda do talvegue e logo após a cortina atirantada, 

e sua proteção, com revestimento de tela vegetal; b) obras de estabilização 

nos taludes laterais do talvegue, com cortes e emprego de tala vegetal; c) 

drenagem superficial com canaletas do tipo trapezoidal em concreto, sendo 

prevista também a inspeção e recuperação, onde necessária, de canaletas de 

drenagem em concreto; d) reconstituição do caminho para acesso à válvula 

do dreno do túnel 1 da hidrelétrica de Nilo Peçanha. Esse caminho se inicia na 

lateral da linha férrea para acesso ao alto da encosta; e) recuperação da caixa 

de proteção da válvula do dreno do túnel 1 da hidrelétrica de Nilo Peçanha. 
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Figura 2.247 – Medidas de 
recuperação da encosta 
no trecho intermediário de 
acesso à casa de válvulas 
(Silva Neto & outros, 2005)
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5. Causas do acidente

Os dutos metálicos que alimentavam a casa de válvulas da usina hidrelétrica 

Fontes Velha (Figuras 2.245 e 2.246) datam do começo do século XX. Trata-

se, portanto, de um sistema de adução já submetido a um longo período 

de trabalho. Neste período, ocorreram alteamentos da barragem de Lajes, 

que abastecia a usina, sendo que, a cada alteamento, todo o sistema de 

adução passava a ser submetido a condições crescentes de pressão interna. 

A chaminé de equilíbrio, entretanto, já havia sido dimensionada para a cota 

máxima a ser alcançada pelo reservatório após o alteamento da barragem 

em 1958. A chaminé de equilíbrio foi construída apoiando-se tubulações 

metálicas ao longo de um plano inclinado na encosta, a montante da casa 

de válvulas. Na data do evento, ocorreu um episódio de rejeição de carga 

muito forte com o fechamento súbito do sistema de geração. Tal fato se 

refletiu ao longo de toda a tubulação do suspiro através do aumento das 

pressões internas que encontraram um ponto de fraqueza na tubulação 

situada do lado esquerdo hidráulico, causando a ruptura.
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