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1. Descrição da barragem

A barragem do Guaíba Country Club, situada no município de Eldorado 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 45 km de Porto Alegre, foi 

construída para barrar as águas do arroio da Porteira com a finalidade 

de criar um reservatório para recreação (Figura 2.302). A barragem foi 

construída em terra compactada, com 7 m de altura máxima, em data não 

precisada. Inicialmente, apresentava vertedouros escavados no terreno 

natural em ambas as ombreiras. Por ocasião da primeira cheia, o vertedouro 

na ombreira direita foi quase totalmente erodido, esvaziando o reservatório. 

Em setembro de 1974 foi inaugurada uma nova barragem, dotada de 

vertedouro com comportas. Ela funcionou, aparentemente sem problemas, 

até junho de 1976, quando foram constatados indícios de infiltrações e 

erosões subsuperficiais na forma de surgências de água suja e bolhas de ar a 

jusante do radier da estrutura. O vertedouro foi imediatamente desativado, 

passando as águas excedentes a verter através da descarga de fundo.

GUAÍBA COUNTRY CLUB RS

Arroio da Porteira
Primeira construção sem data conhecida. Segunda construção finalizada em setembro de 1974
O primeiro sem data registrada. O segundo, em março de 1977
Técnica

Figura 2.302 – Guaíba Country 
Club em Eldorado do Sul, RS 
(Google Earth, de 14/10/2016)
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2. Descrição do acidente

Pouco se sabe a respeito do primeiro acidente, ocorrido em data incerta, 

por ocasião do primeiro enchimento do reservatório.

O segundo acidente ocorreu em 1977, em data não precisada, ao término 

da recuperação da estrutura motivada pelas erosões subsuperficiais 

constatadas em junho de 1976. Segundo Coulon, em março de 1977 foi 

contratado o projeto de recuperação, tendo as obras sido iniciadas em 

junho. Logo após esse evento sobreveio uma cheia violenta e inesperada 

que, por razões não bem esclarecidas, encontrou duas comportas fechadas. 

As águas, desviadas para o vertedouro, com uma lâmina estimada em 1 m 

de espessura, acabaram por levar a estrutura de concreto da soleira do 

vertedouro e o radier à ruptura. A Figura 2.303, apesar da má qualidade, 

documenta o colapso da estrutura de concreto.
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Figura 2.303 – Colapso da estrutura de concreto da soleira do vertedouro e radier (Coulon, 1978)
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3. Consequências do acidente

As consequências do acidente foram descritas no item anterior.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída segundo novo projeto que, de acordo com 

Coulon, levou em consideração os aspectos geotécnicos dos sedimentitos 

da área da fundação, o que resultou em uma obra inquestionavelmente 

estável em relação à fenomenologia descrita. 

5. Causas do acidente

Constatou-se, por meio de sondagens, que as estruturas de concreto foram 

fundadas sobre sedimentitos da Formação Quaternária Guaíba, constituídos 

por arenitos fracamente consolidados e cimentados por material ferruginoso, 

com espessura da ordem de 15 m que, na fase de projeto e construção, não 

haviam sido objeto de investigação de caráter geotécnico. Comprovou-se, por 

meio dessas investigações, a permeabilidade elevada dos referidos sedimentos. 

Quando do novo enchimento do reservatório, as águas, ao transbordarem 

pelo vertedouro, também passaram a percolar subsuperficialmente sob o 

contato do terreno escavado com as estruturas de concreto. Por ocasião da 

cheia repentina, conjugou-se o efeito das subpressões sob o radier com o 

fenômeno de entubamento (piping) nos sedimentos pouco coesivos, o que 

levou as estruturas ao colapso.
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