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1. Descrição da barragem

A PCH Inxu, de propriedade da Inxu Geradora e Comercializadora de Energia 

Elétrica S.A, é localizada no rio do Sangue, entre os municípios de Campo 

Novo do Parecis e Nova Maringá, região médio-norte do Estado de Mato 

Grosso, com potência instalada de 20.600 kW. Ela fica localizada cerca de 

2 km a montante da subestação da PCH Baruíto, de propriedade da Global 

Energia Elétrica S/A. A PCH Inxu estava em construção desde 2012.

Trata-se de hidrelétrica em que o circuito hidráulico parte de um canal de 

adução, ladeado por diques de terra, sendo que a tomada d’água consiste em 

uma torre isolada na câmara de carga. A adução a partir da tomada d’água é 

feita por meio de condutos metálicos que atravessam o corpo do dique.

2. Descrição do acidente

A fonte de informações é o laudo técnico que consta no Relatório de 

Segurança de Barragens, ano 2015 (pág. 122), sobre as causas da ruptura. 

Consta no laudo que no dia 3 de junho de 2015 foi iniciado, de forma 

controlada, o enchimento da câmara de carga e do canal de adução da 

barragem, tendo sido finalizado na tarde do dia 5 de junho de 2015. Às 3 

horas da manhã desse dia foi constatada uma grande quantidade de água 

que jorrava de um ponto um pouco a montante da casa de força, junto ao 

pé do talude de jusante do dique. Algum tempo depois, o dique da câmara 

de carga foi rompido e uma onda de água e solo destruiu parcialmente a 

casa de força (Figura 2.313).

3. Consequências do acidente

O acidente causou a abertura de uma brecha no corpo do dique da câmara 

de carga, com colapso da estrutura da tomada d’água e formação de uma 

descarga abrupta que inundou a casa de força (Figura 2.314). A inundação 

da casa de força afetou os quadros elétricos/eletrônicos, mas não destruiu 

os equipamentos mecânicos, nem as instalações civis (Figura 2.315).
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Figura 2.315 – Em primeiro plano está 
a casa de força invadida por água 
e lama. Ao fundo, além do dique 
rompido, está a estrutura da tomada 
d’água basculada (Mello, F.M., 2016)

Figura 2.313 – Em primeiro plano, a tomada d’água basculada. É possível ver a 
brecha aberta no dique e, ao fundo, a casa de força invadida (Internet - https://
www.google.com/search?q=pch+inxu+mt)
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Figura 2.314 – Vista parcial da casa de força invadida por água e lama, bem como 
do dique rompido (Internet)

https://www.google.com/search?q=pch+inxu+mt
https://www.google.com/search?q=pch+inxu+mt


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

4. Medidas de recuperação

Não se teve acesso a informações sobre a recuperação do aproveitamento. 

As informações mais detalhadas sobre o acidente se resumem a um relato 

que consta no Relatório de Segurança de Barragens, ano 2015. 

5. Causas do acidente

O primeiro registro relativo ao acidente se refere à constatação de uma grande 

quantidade de água jorrando de um ponto um pouco a montante da casa de 

força, junto ao pé do talude de jusante do dique da câmara de carga. 

Presumivelmente, a causa do acidente se situa na instalação de um processo 

de erosão interna do aterro do dique que, partindo do pé de jusante, evoluiu 

no sentido remontante, levando-o ao colapso. A fragilidade da fundação 

da tomada d’água é atestada pelo o que ocorreu com essa estrutura. A 

erosão regressiva atingiu a fundação da tomada d’água, erodindo-a e 

causando o basculamento da torre (Figura 2.313). O rompimento da 

manta de impermeabilização de PEAD aparenta ser mais consequência do 

mecanismo de ruptura do que sua causa.

Trata-se de mais um caso de acidente grave que pouco contribuiu para o 

entendimento das causas do colapso das estruturas, uma vez que foi mantido 

em sigilo. A divulgação do caso em meio técnico poderia contribuir para 

a evolução do conhecimento geral, ajudando a evitar futuras ocorrências 

similares. Aparentemente, as possíveis causas do acidente somente foram 

objeto de atenção no X Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas 

do Comitê Brasileiro de Barragens, em Florianópolis (Mello, F.M., 2016). 
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