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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Itaúba, de concessão da CEEE, é situada no rio Jacuí, no 

Estado do Rio Grande do Sul. O arranjo aproveita uma alça do rio e a estrutura 

da barragem é separada das estruturas de vertimento e de geração. A 

barragem é de enrocamento com núcleo de terra inclinado para montante, 

com altura máxima de 92 m. O eixo da barragem possui leve arqueamento 

para montante e tem 385 m de extensão na crista (Figura 2.320).
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Figura 2.320 – Seção transversal da barragem de terra/enrocamento sobre a galeria de desvio (CBDB, 1982)
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Junto à base da ombreira esquerda, a barragem abriga uma galeria de 

desvio, encaixada em rocha basáltica, com cerca de 300 m de extensão 

(Figura 2.321). A galeria possui 22 m de altura, espessas paredes de 

concreto estrutural nas laterais e uma abóbada em arco, também em 

concreto estrutural, que serve de apoio à barragem. Sua largura na base é 
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Figura 2.321 – Início da 
concretagem da galeria de 
desvio em corte no maciço 
basáltico (Holk, 2002)

de 8 m e foi dimensionada para uma vazão de 3.200 m3/s, correspondente 

ao período de recorrência de 25 anos.

O portal de entrada é dotado de três vãos, cada qual possui uma comporta 

cilíndrica, com 6,40 m x 12,90 m (Figura 2.322). As comportas são acionadas 

por um sistema de guincho elétrico.

Figura 2.322 – O portal de entrada possui três vãos, cada um dotado de 
comporta vagão cilíndrica (Holk, 2002)
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2. Descrição do acidente

Após a descida das comportas para formação do reservatório, observaram-

se fortes vazamentos de água pelas próprias comportas e, em seguida, 

surgiu uma extensa trinca vertical no pilar de concreto que delimita o vão 

esquerdo (Figura 2.323). 

Uma inspeção realizada por barco, a partir do desemboque da galeria, 

permitiu identificar a localização da trinca. Foi possível observar sua abertura 

centimétrica, mais tarde confirmada pelas três sondagens rotativas executadas 

para melhor identificação do posicionamento da trinca (Figura 2.324).

3. Consequências do acidente

Logo após o aparecimento da trinca, surgiu o temor de que pudesse ocorrer 

o colapso da barragem. A imprensa regional noticiou o ocorrido, tendo-se 

chegado a discutir a necessidade de evacuação da população ribeirinha a 

jusante. Nos dias subsequentes ao acidente não ocorreu agravamento da 

situação e os trabalhos se concentraram na busca de uma solução para o 

fechamento definitivo em condições de segurança.

O vertedouro proveu condições de escoamento das águas do rio sem que 

o nível do reservatório se elevasse, mantendo-o constante enquanto eram 

preparados os trabalhos de tamponamento definitivo da galeria.

4. Medidas de recuperação

Diante da impossibilidade de qualquer intervenção direta e reparatória da 

estrutura do portal afetada pela trinca, decidiu-se adotar um procedimento 

de tamponamento definitivo da galeria de desvio pelo lançamento de sacos 

de brita a partir de flutuante posicionado a alguma distância do portal. A 

ideia era não exercer pressão sobre a estrutura danificada, deixando, ao 

mesmo tempo, um espaço que seria aproveitado em seguida (Figura 2.325). 

Os sacos, acumulados uns sobre os outros, formaram um anteparo que 

serviu de escoramento para o lançamento de concreto submerso, com 

tecnologia adequada para evitar a dispersão do material. Com o emprego 

de tubagem metálica (tremie) com 100 mm de diâmetro, transportou-se o 

concreto desde a superfície até a área de aplicação, de modo a formar, aos 

poucos, uma parede de concreto apoiada sobre o portal. A última etapa 

consistiu no esvaziamento da galeria de desvio por jusante e construção do 

tampão de concreto, conforme programação original.

5. Causas do acidente

O projeto estrutural do portal da galeria de desvio foi alvo de análises e 

ponderações por parte de especialistas em busca de indícios que pudessem 

identificar algum elemento de fraqueza perante os esforços aplicados. 

Da mesma forma, o processo construtivo foi amplamente discutido. Em 

nenhum caso foi comprovada a existência de falhas.
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Figura 2.325 – Representação esquemática do procedimento adotado para 
tamponamento definitivo do portal da galeria sem risco de sobrecarregamento 
do mesmo (Holk, 2002)

Figura 2.323 – Indicação 
da posição da trinca 
no pilar esquerdo. Os 
traços em azul indicam a 
localização de sondagens 
rotativas feitas para 
melhor identificação da 
trinca (Holk, 2002)

Figura 2.324 – Imagem 
tirada no interior da galeria 
de desvio. A trinca vertical 
no pilar esquerdo, com 
abertura centimétrica, 
formava um véu de água 
(Foto dos autores)
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