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1. Descrição da barragem

A usina de Fontes Velha, em Ribeirão das Lajes, no município de Piraí, Estado 

do Rio de Janeiro, representou o primeiro grande empreendimento do grupo 

canadense Light (The Rio de Janeiro Light and Power Co. Ltd.), com potência 

inicial instalada de 12 MW. Para tanto, o curso d’água Ribeirão das Lajes foi 

barrado com uma estrutura de concreto em arco gravidade de 100 m de raio, 

com 32 m de altura e 234 m de extensão de crista, dos quais 134 m eram do 

vertedouro de soleira livre. A barragem foi implantada em 1906 e é a primeira 

grande barragem brasileira pelos critérios do ICOLD. De 1906 em diante, a usina 

foi progressivamente ampliada. Inicialmente, contou com unidades Pelton 

(Fontes Velha) complementadas com três unidades Francis (Fontes Nova). O rio 

Piraí foi represado pela barragem de Tocos, situada em Rio Claro (RJ) e desviado 

pelo túnel que liga Tocos ao reservatório de Lajes (na época, o mais extenso 

túnel hidráulico do mundo), caracterizando transposição de bacia. 

Em 1940, a Light foi autorizada a ampliar a capacidade da usina, o que 

implicou no alteamento da barragem de Lajes em 26 m, passando o 

reservatório a uma capacidade de armazenamento superior a 1 x 109 m3. 

O alteamento da barragem, que se transformou de arco gravidade para 

contrafortes, implicou também na construção da barragem de Cacaria 

e de três diques de contenção em selas topográficas. Dentre eles estava 

o chamado Dique IV, que constou de um aterro com 5 m de altura, com a 

compactação feita através do tráfego de caminhões.

O Dique IV era atravessado pelo Túnel FT-1, que abrigava os dois dutos 

metálicos de adução à usina Fontes Velha, e conduzia as águas para uma 

casa de válvulas situada a cerca de 3.000 m de distância, antes de serem 

distribuídas para os vários condutos forçados. Depois de turbinada, parte 

dessa água é captada pelo sistema de abastecimento de Ribeirão das Lajes 

para atender à demanda da cidade do Rio de Janeiro e municípios próximos.

Desde o início, o Dique IV apresentou problemas de recalques e 

estanqueidade, com percolação excessiva e crescente, à medida que o nível 

do reservatório de Lajes aumentava. Entre 1942 e 1948 foram executadas 

injeções de calda de cimento na zona de montante, sem resultados 

satisfatórios. Em 1948, a Light contratou o professor Karl Terzaghi, que 

propôs a execução de obras de reconstrução do dique. Iniciadas em 1951, 

as obras prosseguiram durante diversos anos, sendo finalizadas em 1958. 

Dentre essas obras, destacaram-se a execução de um filtro vertical, um 

túnel de descarga das águas coletadas pelo filtro, um aterro compactado e 

um sistema de drenagem e proteção superficial.

O recrudescimento de infiltrações com a elevação do reservatório induziu 

a Light a manter o nível abaixo da previsão de projeto, de modo que o 

reservatório nunca alcançou seu nível máximo, não ultrapassando a El. 

415,00 m. Permaneceu, portanto, cerca de 15 m abaixo do previsto.

FONTES VELHA
DIQUE 4

RJ

Ribeirão das Lajes
1958 
9 de março de 1960
Técnica



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

2. Descrição do acidente

No final de 1958, pouco tempo após a finalização dos trabalhos de 

alteamento da barragem de Lajes e construção/elevação dos diques, ocorreu 

um escorregamento na ombreira direita jusante do Dique IV, envolvendo 

cerca de 10.000 m3 de material. Em 1959 houve nova movimentação. Em 

9 de março de 1960, a reativação do deslizamento quase alcançou a crista, 

além de envolver, simultaneamente, o aterro e a fundação, em seu lado 

direito (Figura 2.248).

3. Consequências do acidente

 A consequência do acidente de 1960 foi a percepção do nível de insegurança 

que a situação do Dique IV transmitia. Ainda passaria algum tempo antes 

que a Light contratasse a avaliação das condições do dique e a elaboração 

de um projeto de recuperação.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação e estabilização foram finalmente realizados 

em meados da década de 80 e envolveram a construção de um grande 

enrocamento de pé do talude, bem como de um aterro adicional a jusante, 

com uma camada drenante intermediária. O conjunto dessas obras atingiu 

a altura total de 94 m (Figura 2.249).

As ombreiras do dique foram retaludadas com declividade final de 1,0 V : 1,7 

H com bermas de 3 m de largura em intervalos de 8 m de altura.

Antes do início da escavação do trecho central do dique foram instalados 

drenos horizontais profundos no pé da trincheira a ser escavada para 

assentamento do enrocamento de pé. Foram realizadas injeções de calda 

de cimento nos falhamentos existentes nas duas ombreiras, com direção 

montante-jusante. Além disso, foi injetada argamassa e calda de cimento 

ao redor da tubulação desativada dos Alimentadores I e II.

5. Causas do acidente 

O escorregamento de 1960 foi a expressão mais evidente da fragilidade que o 

Dique IV exibia desde sua implantação. A decisão de não se elevar o nível do 

reservatório também decorria deste mesmo aspecto e persiste até a data de 

emissão deste livro. Na ausência de informações mais precisas a respeito do 

quadro geotécnico formado pelo binômio dique-fundação, pode-se creditar ao 

processo construtivo, ao menos em parte, a responsabilidade pelos percalços e 

problemas ocorridos no Dique IV em seus primeiros 40 anos de existência.
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Figura 2.249 – Medidas de 
reforço implementadas na 
década de 1980 no Dique IV 
(Domingues & Pais, 1985)

Figura 2.248 – Vista 
do desmoronamento 
ocorrido em março de 
1960 no talude jusante do 
Dique IV (Arquivo Light)
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