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1. Descrição da barragem

A barragem, situada no rio Grande, entre os Estados de São Paulo e de Minas 

Gerais, possui altura máxima de 71 m e 1.225 m de extensão, controla uma 

área de drenagem de 62.700 km² e compreende estruturas de concreto 

gravidade da tomada d’água e do vertedouro, que se estendem da ombreira 

esquerda até o centro do vale. Um maciço de enrocamento com núcleo de 

terra fecha o vale na margem direita (Figura 2.345).

A casa de força é semi-abrigada, contendo, no estágio inicial, quatro 

unidades Francis de eixo vertical com total de 424 MW instalados sob 45,5 m 

de queda bruta, com mais dois vãos para futura ampliação com a instalação 

de mais duas unidades. 
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Figura 2.345 – Vista aérea da hidrelétrica de Jaguara antes da reabilitação (CBDB, 2002)
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Figura 2.346 – Seção transversal 
do vertedouro (CBDB, 2002)

O vertedouro com 48 m de altura tem capacidade de descarga de 13.600 

m³/s (pico da cheia decamilenar), é de superfície, com perfil Creager, 

equipado com seis comportas tipo segmento de 13,50 m de largura por 

19,50 m de altura. A soleira é seguida por rampa curta, um trampolim 

com concha circular de 25 m de raio e lançamento do jato vertido na El. 

526,00 m em ângulo de 32º com a horizontal (Figura 2.346). Uma bacia de 

impacto com 3 m de profundidade foi escavada a jusante do vertedouro 

com 3 m de profundidade, na El. 516,00 m. Essa cota corresponde ao nível 

d’água de jusante da barragem para a descarga defluente de 3.000 m³/s. 

Consequentemente, o jato lançado pela concha havia sido projetado para 

impactar diretamente a rocha de jusante do vertedouro.

A rocha no local da barragem é quartzito são de elevada resistência 

geomecânica, com grande quantidade de sistemas de juntas de atitudes 

diversas. O desvio do rio foi feito basicamente em dois estágios, primeiro 

com ensecadeira protegendo a implantação das estruturas de concreto e 

o rio fluindo pela direita, e o segundo estágio por adufas na estrutura do 

vertedouro, com ensecadeira protegendo a implantação do maciço de 

enrocamento na margem direita e ensecadeira protegendo o término da 

construção da tomada d’água e casa de força.
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Dois anos depois, em 1973, a fossa de erosão atingiu a profundidade média 

de cerca de 19 m, tendo sido a profunda fossa de erosão a jusante da 

comporta 1 parcialmente preenchida por blocos de rocha deslocados de 

outras áreas. As erosões progrediram com o tempo e, em 1978, atingiram 

cerca de 31 m abaixo da elevação original (Figura 2.348).

3. Consequências dos incidentes

• Primeiro incidente

A principal consequência econômica foi o retardo de alguns meses no início 

de geração da hidrelétrica devido à paralisação no começo da construção 

para execução dos ensaios e tomada de decisão de projeto.

• Segundo incidente

Os 31 m de profundidade que foram detectados na fossa de erosão 

são equivalentes às estimativas baseadas na equação de Veronesi para 

descargas de 3.000 m³/s. Entretanto, pela mesma equação, a fossa de 

erosão atingiria cerca de 67 m para a descarga de projeto do vertedouro 

(14.500 m³/s), o que não seria adequado. 

Além dos aspectos relativos à erosão, a cada operação do vertedouro, 

inúmeros peixes, após o fechamento das comportas, ficavam retidos na 

fossa de erosão e morriam em pouco tempo, criando um passivo ambiental.

2. Descrição dos incidentes

• Primeiro incidente 

Logo após o esgotamento da ensecadeira de primeiro estágio, por ocasião 

das primeiras escavações para implantação da estrutura da tomada d’água 

e da casa de força, ocorreu deslocamento para jusante de espessa camada 

de rocha superficial. A construção foi paralisada para a execução de ensaios 

especiais de mecânica de rocha pelo LNEC, para a determinação de tensões 

virgens que originaram tal deslocamento.

• Segundo incidente 

Desde os primeiros vertimentos ocorridos em fevereiro de 1971, quando as 

unidades geradoras estavam progressivamente sendo montadas, passaram 

a ser observadas intensas erosões na área da bacia de impacto, que havia 

sido pouco escavada. As descargas eram principalmente liberadas pela 

comporta 1, a mais próxima da tomada d’água. Foi desenvolvida rapidamente 

uma fossa de erosão que, no primeiro levantamento batimétrico executado 

naquele ano de 1971, já atingia 23 m de profundidade. 

A partir dessa constatação e da proximidade do muro de concreto divisor 

das descargas vertidas das descargas turbinadas, passou-se a operar o 

vertedouro mais uniformemente pelas seis comportas. Depois, foram 

adotadas mais restrições operativas, procurando evitar a operação da 

comporta 1 (Figura 2.347).
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Figura 2.347 – Vertedouro 
em operação. Restrição 
de operação da 
comporta 1 (CBDB, 2002)

Figura 2.348 – Evolução 
da área de impacto a 
jusante do vertedouro 
(CBDB, 2002)
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4. Medidas de recuperação

• Primeiro incidente

A solução para o problema advindo do deslocamento da rocha foi simples. 

O mergulho da descontinuidade na qual ocorreu o deslocamento permitiu 

que, com alteração da linha de centro da barragem, pudesse ser evitada 

essa feição geológica. Com essa alteração, foi possível manter toda a 

concepção básica do projeto.

• Segundo incidente

Foi adotada nova regra operativa pela qual a comporta 1 que descarrega 

perto do muro de concreto do canal de fuga só deve ser acionada 

quando todas as demais comportas estiverem completamente abertas, 

descarregando 10.470 m³/s. Com essa vazão, o nível d’água de jusante é 

elevado de cerca de 8 m, o que melhora substancialmente a dissipação de 

energia na região a jusante da comporta 1, minorando a possibilidade de 

colapso do muro por solapamento.

Foi executada uma laje de concreto a jusante das comportas 3, 4 e 5, pois a 

rocha nessa área se mostrou muito suscetível a erosão.

Objetivando resolver o problema ambiental do aprisionamento de peixes nas 

crateras da rocha a jusante do vertedouro após liberação de descargas, foi 

escavado extenso canal de 500 m de comprimento por 120 m de largura, o que 

compreendeu a escavação a fogo de 242.000 m³ de rocha. Presentemente, 

o canal conduz as descargas vertidas ao leito do rio sem empoçamentos. O 

canal foi executado entre abril e setembro de 2001 (Figura 2.349).

Figura 2.349 – Vista aérea da hidrelétrica e do canal de restituição ao término da 
obra (CBDB, 2002)
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5. Causas dos incidentes

• Primeiro incidente

A causa do primeiro incidente foi a existência de tensões virgens elevadas que 

não haviam sido detectadas pelos métodos convencionais de prospecção. 

Com as escavações na área da casa de força, ocorreu o desconfinamento 

que gerou o deslocamento de grande placa de rocha à superfície.

• Segundo incidente

As intensas erosões verificadas na rocha que recebia o impacto das 

descargas vertidas eram previsíveis, mas não foram devidamente 

consideradas no projeto original. A energia das descargas vertidas sobre o 

quartzito são, mas fraturado, ocasionou as profundas crateras na rocha a 

jusante do vertedouro.
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