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1. Descrição da barragem

A represa João Penido foi construída com a finalidade de abastecimento de 

Juiz de Fora e fica localizada ao norte do município, a 10 km de distância da 

malha urbana, no Estado de Minas Gerais. A barragem mede 13 m de altura 

máxima e 80 m de comprimento ao longo da crista. Construída no ribeirão 

dos Burros, sua construção data de 1934. O sistema é formado pela barragem 

de acumulação, com tomada d’água e extravasor tipo tulipa, adutora de 

água por gravidade, estação de tratamento (ETA) convencional, elevação, 

reservação e distribuição. Atualmente, abastece cerca de 50% da cidade de 

Juiz de Fora. A vazão regularizada da represa é de 750 l/s (Figura 2.364).
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Figura 2.364 – Vertedouro/captação tipo tulipa. Sistema de captação 
flutuante (2010) (Internet - www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbm
=isch&source=hp&biw=1366&bih=626&ei=JCYZXInKBInFwAS8pK1A&q
=represa+joão+penido+juiz+de+fora&oq=represa+joão+penido&gs_l)

http://www.google.com.br/search?hl=pt-PT&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=626&ei=JCYZXInKBInFwAS8pK1A&q=represa+jo%C3%A3o+penido+juiz+de+fora&oq=represa+jo%C3%A3o+penido&gs_l
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A barragem de João Penido não sofreu acidente grave ou desastre, mas 

merece menção devido à longa e dispendiosa série de tentativas para 

controlar as surgências de água a jusante da barragem. A Figura 2.365 

apresenta, de maneira esquemática, a planta da barragem com parte das 

intervenções levadas a termo.

A seção transversal (Figura 2.366) documenta algumas das intervenções feitas 

ao longo da vida da barragem. Exibe, também, uma parede-núcleo central de 

concreto e uma galeria coletora de drenagem a jusante da parede de concreto. 

Da galeria saía um tubo coletor que conduzia as águas para o pé de jusante.

Figura 2.365 – Planta da barragem com indicação de intervenções (Sandroni, 2006)
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Figura 2.366 – Seção da barragem (Sandroni, 2017
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2. Descrição do acidente

Como já referido, a barragem de João Penido não sofreu qualquer acidente 

grave, mas sua vida útil foi marcada por uma série de intervenções destinadas 

ao controle de surgências do lado jusante, desde a década de 40. 

3. Consequências do acidente

A incidência de frequentes surgências a jusante da barragem criou uma 

situação de permanente temor a respeito das condições de segurança 

da estrutura, induzindo e justificando a adoção de diversas medidas 

reparadoras tomadas de tempos em tempos.

4. Medidas de recuperação

Em 1956 foi implantada a montante uma cortina de estacas-pranchas 

metálicas e foram executadas injeções de argila nos contatos da cortina com 

as ombreiras, além de ter sido construído um dreno de pé. Em 1959 foram 

executados 140 furos de injeção de calda de cimento e 200 furos de injeção de 

misturas de cimento e argila no corpo do maciço, nas galerias e nas ombreiras.

No início da década de 70 foram executados 43 furos de injeção de calda de 

cimento na ombreira esquerda, sem registros detalhados. Em 1976, o filtro 

de pé a jusante (instalado em 1956) foi substituído, tendo-se observado, na 

ocasião, a ocorrência generalizada de concrecionamento das areias do filtro.

Finalmente, em 1981, foi implantada uma parede diafragma de concreto 

atravessando todo o corpo da barragem, situada 5 m a montante do eixo e 

penetrando parcialmente nas fundações e ombreiras. Sob a cortina foram 

executados furos de injeção com calda de cimento. No pé de jusante da 

barragem foram instalados poços de alívio.

5. Causas do acidente 

Constatou-se, na barragem de João Penido, a ocorrência de um intenso processo 

de colmatação de drenos por concrecionamento. Em diversas obras no País, 

principalmente em locais com fundações em rochas gnáissicas e em solos de 

alteração de gnaisse, tem sido observada a acumulação de óxidos e hidróxidos 

de ferro nos elementos drenantes, com reflexos em sua funcionalidade. O 

concrecionamento ocorre no tramo final do dreno, próximo à saída, em contato 

com a atmosfera. Em João Penido, um filtro de pé, implantado em 1956, foi 

encontrado fortemente concrecionado, tendo sido substituído em 1976, após 

20 anos de funcionamento. Constatou-se que a areia limpa e amarela instalada 

inicialmente havia se convertido em um acúmulo de blocos decimétricos duros 

de um material concrecionado de coloração azulada.
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