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1. Descrição da barragem

A usina Izabel está localizada na Serra da Mantiqueira, no bairro de Ribeirão 

Grande, município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. Inaugurada 

em dezembro de 1915 pela Empresa de Eletricidade São Paulo e Rio, 

possui uma queda bruta de 960 m, a mais alta do Brasil (Figura 2.331). Sua 

capacidade instalada era de 2.640 kW. Com maquinário todo importado 

(geradores canadenses e turbinas alemãs), a usina abastecia Taubaté, 

Tremembé, Pindamonhangaba e Lorena.

A acumulação da água era feita em dois reservatórios posicionados 

em cascata. Os dispositivos de descarga consistiam em um vertedouro 

de superfície livre e um descarregador de fundo, constituído por uma 

tubulação de 12” (12 polegadas) que atravessa a barragem em sua porção 

inferior, controlado por uma comporta de acionamento manual situada em 

um castelo d’água a montante. A barragem de terra, com altura máxima 

de 16 m, foi construída em aterro homogêneo, certamente sem o controle 

tecnológico nos níveis comuns dos dias atuais. (Figuras 2.332 e 2.333).

O reservatório inferior é contido por uma barragem em contrafortes de lajes 

planas tipo Ambursen. O sistema de adução consiste em um canal com 

1.400 m de extensão, uma câmara de compensação e um conduto forçado 

em segmentos de tubos de aço flangeados.

Durante muito tempo, a usina permaneceu desativada, tendo voltado a 

operar em 1986, após uma reforma geral das instalações realizada pela 

Eletropaulo. Não são conhecidas as causas da desativação.
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Figura 2.331 – Imagem da usina hidrelétrica Izabel, na Serra da Mantiqueira, com 
queda bruta de 930 m (Google Earth, de 06/06/2019)
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Figura 2.332 – Seção longitudinal e características do arranjo (França, 1992)
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água contaminada por sólidos. Visualmente, constatou-se que a comporta no 

castelo d’água apresentava vazamento. No dia seguinte, os setores responsáveis 

realizaram uma vistoria, tendo constatado que: a) provavelmente, a barragem 

estava sofrendo um processo de erosão interna; b) o reservatório se encontrava 

cheio, impondo carga hidráulica máxima ao maciço de terra; c) não seria 

recomendável realizar o esvaziamento do reservatório através da tubulação 

de fundo devido ao risco de colapso da barragem. Concluiu-se que não havia 

alternativa imediata para o rebaixamento do reservatório.

3. Consequências do acidente

Seguiu-se uma etapa de investigações para averiguar as causas e a extensão 

dos danos ocorridos. Foram executadas cinco sondagens a percussão e duas 

rotativas, complementadas com dois poços de inspeção direta. Foi realizada 

inspeção no interior do tubo danificado do descarregador de fundo através 

de filmagem por empresa especializada. A filmagem permitiu constatar 

que cerca de 30% da extensão do tubo, sob a porção central do maciço, se 

encontrava obstruída nas duas extremidades, confirmando e agravando o 

quadro de comprometimento do tubo e aumentando a probabilidade de 

erosões de maior porte no maciço de terra.

As sondagens não revelaram a existência de vazios, mas registraram valores 

de SPT baixos, entre 4 e 5 golpes para 30 cm, indicando o baixo grau de 

compactação do aterro, além de um teor de umidade sempre elevado. O 

poço de inspeção localizado na área do afundamento maior, que estava cheio 

de lama, mostrou que seria necessário proceder ao escoramento das paredes 

para poder avançar em profundidade, o que, aparentemente, não foi feito.

Figura 2.333 – Descarga do reservatório superior (Google Earth – Autoria da foto 
- Trilha e Trips)

2. Descrição do acidente

Em 16 de fevereiro de 1990, o operador constatou um afundamento no maciço 

da barragem de aproximadamente 3 m3, próximo à saída do descarregador de 

fundo. Verificando que esse descarregador de fundo estava carreando solo, 

foi fechada a comporta de montante e notificado o setor de operação. Novo 

afundamento ocorreu em seguida, próximo ao anterior. Apesar da comporta 

do descarregador de fundo estar fechada, ainda vertia cerca de 500 l/min, com 
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4. Medidas de recuperação

Após a avaliação de diversas alternativas resolveu-se adotar as seguintes 

medidas para a recuperação da barragem: a) selagem do tubo adutor 

com nata de cimento e injeções nas porções do maciço adjacente; 

Figura 2.334 – Reparo da área danificada (França, 1992)

b) recuperação do maciço de terra através da troca de solo no trecho mais 

atingido, no pé do talude de jusante; c) previsão de um sistema especial de 

escoramento; d) construção de filtro e enrocamento de proteção no pé de 

jusante; d) construção de filtro e enrocamento de proteção no talude de 

jusante (Figura 2.334).
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5. Causas do acidente

Aparentemente, as causas do acidente podem ser atribuídas a um processo 

de erosão interna no aterro da barragem e que não evoluiu o suficiente 

para comprometer a segurança total da obra, uma vez que foi identificado a 

tempo para possibilitar intervenções reparadoras. 

O fato do aterro da barragem ter sido construído em 1915, de forma pioneira 

em relação aos atuais procedimentos adotados pela Geotecnia e os baixos 

valores de SPT registrados pelas sondagens, revela causas predisponentes 

para o desencadeamento do processo erosivo interno.
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