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1. Descrição da barragem

A PCH Granada é localizada no rio Matipó, cerca de 76 km de sua foz no rio Doce 
e 0,5 km a jusante da confluência com o ribeirão Areia Branca, no município de 
Abre Campos, cerca de 250 km de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
O arranjo é constituído por uma barragem de terra de seção homogênea 
fechando o vale do rio. O vertedouro está localizado na base da ombreira 
direita. A tomada d’água, em torre, localiza-se na margem esquerda a 
cerca de 200 m a montante da barragem, sendo o início do circuito adutor 
constituído por um túnel de adução, chaminé de equilíbrio e túnel forçado, 
terminando na estrutura da casa de força (Almeida, 2006).
A vazão utilizada para cálculo do desvio do rio para a construção da 
barragem foi de 221 m3/s, equivalente ao tempo de recorrência de 25 anos, 
assumindo-se, assim, um risco de 4%, o que atenderia uma obra com um 
ano de duração. O desvio do rio foi realizado através do uso de canal em 
concreto, abaixo do vertedouro, com construção da barragem prevista para 
ocorrer entre os meses de abril a outubro de 2002. 
Durante a fase de construção, condicionantes geológicos e hidrológicos 
implicaram em alterações significativas no cronograma das obras, o que 
comprometeu a integridade do empreendimento. Durante os serviços de 
preparação e tratamento das fundações foram encontradas dificuldades 
e situações mais críticas do que o previsto. A necessidade de remoção de 
grandes volumes de matacões e materiais finos, bem como a regularização 
por concreto da superfície de fundação da barragem trouxeram impactos 
no cronograma, atrasando o início do aterro e fazendo com que as obras 
entrassem no período chuvoso (Figura 2.296).
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Figura 2.296 - Concreto de regularização da fundação e início do aterro da 
barragem da margem direita (Almeida, 2006)
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2. Descrição do acidente

Em janeiro de 2003, vazões da ordem 400 m3/s, correspondentes a um tempo 

de recorrência de 70 anos, provocaram o deslizamento de parte do maciço 

já concluído, onde se apoiaria a ombreira direita da barragem de terra em 

fase inicial de construção. Durante este evento, as águas escoadas pelo rio 

Matipó galgaram a ensecadeira e a ombreira direita, desestabilizando a 

mesma e o maciço de apoio, ocasionando o acidente (Figura 2.297).

3.  Consequências do acidente e medidas de 
recuperação

O volume de material removido e transportado pela força das águas no 

evento foi estimado em 20.000 m3. Após a ruptura houve a necessidade 

de remoção dos detritos e preparo de uma ampla área adicional, não 

contemplada no projeto original, além da implementação de um projeto 

específico para a estabilização do talude da ombreira direita. As Figuras 
2.298 e 2.299 mostram, em planta e perfil, os acréscimos em volumes de 

escavação e aterro entre o projeto e o efetivamente realizado.

Na área da barragem, o volume final de escavação em rocha sofreu um 

acréscimo de 138% e o volume de material compactado aumentou em 63%.
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Figura 2.297 – Vista da barragem após galgamento e ruptura (Almeida, 2006) Figura 2.298 – Comparação em planta entre o projeto original e o projeto de 
estabilização do talude rompido da ombreira direita (Almeida, 2006)
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4. Causas do acidente

Segundo Almeida (2006), a análise do impacto induzido por fatores geológicos 

nos custos globais demonstrou que os problemas detectados se referiam, 

basicamente, a condições não previstas nas fundações da barragem. O acesso 

direto às fundações locais após a fase de desvio do rio evidenciou condições 

reais muito diversas daquelas previstas nos estudos de Projeto Básico, com 

variações expressivas sobre o posicionamento do topo rochoso, além da 

ocorrência de feições geológicas desfavoráveis não detectadas previamente. 

Na maioria das vezes, essas feições constituem mais surpresas geológicas do 

que fatores imprevisíveis, uma vez que não podem ser consideradas atípicas 

ou desconhecidas do meio técnico. Resultam, simplesmente, da limitação e 

não abrangência das investigações levadas a termo.

Embora a argumentação a respeito das surpresas geológicas seja correta e o 

dimensionamento hidrológico da obra de desvio ter seguido as diretrizes da 

Eletrobras, não foi suficiente para escoar as vazões do rio Matipó na fase em que 

se encontrava a construção da barragem. Isso aponta para o fato de que não foi 

admitida e/ou avaliada a possibilidade da ocorrência de atrasos de qualquer 

natureza com a sobrevinda de vazões bem superiores àquelas de projeto.

Figura 2.299 – Seção longitudinal mostrando as diferenças entre o projeto original e o de recuperação após o 
rompimento da barragem e da ombreira (Almeida, 2006)
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