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1. Descrição da barragem

A barragem de Juturnaíba foi construída entre 1982 e 1984 para incorporar 

a área originalmente ocupada pela lagoa de Juturnaíba, de 8 km², em seu 

estado natural, nos municípios de Araruama e Silva Jardim. Ela se destina 

ao abastecimento de água à Região dos Lagos, que incorpora importantes 

municípios da região leste do Estado do Rio de Janeiro. Prolagos e Águas 

de Juturnaíba são as concessionárias responsáveis pela operação dos 

sistemas de saneamento dos municípios da região. 

Uma extensa barragem constituída por maciços de terra, com estruturas 

de concreto em posição central, alaga uma área de 42 km2, que pode 

acumular até 10.000.000 de m3 de água. O trecho central da barragem é 

constituído por um vertedouro em labirinto, com órgãos de descarga nas 

laterais controlados por comportas. As estruturas em labirinto contêm 

soleiras vertentes a jusante onde se alinham blocos de concreto dispersores 

de energia de descargas vertidas (Figura 2.378).

A jusante da linha de dissipadores de energia existe uma ilha baixa 

recoberta por vegetação arbustiva e arbórea que dificulta o fluxo das águas, 

direcionando-as para as margens e agravando as condições de estabilidade 

das estruturas dos canais de dissipação laterais. A origem da ilha é incerta, 

podendo provir de processo de assoreamento por sedimentos carreados 

pelas águas e ali depositados (Figura 2.379).

2. Descrição do acidente

No histórico de operação da barragem não ocorreu um acidente único, 

mas sim uma sucessão de eventos menores que afetaram as estruturas 

de concreto e são responsáveis pelo avanço do processo gradual de 

deterioração das mesmas. A cada etapa deste processo, os danos sofridos 

pelas estruturas podiam ser claramente observados e registrados. O relatório 

da AGNERSA/2015 contém uma sequência de imagens que documenta com 

nitidez esses danos, até fevereiro de 2015. 
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Figura 2.379 – Ilha frontal a jusante 
do vertedouro (AGENERSA, 2015)

Figura 2.378 – O trecho em concreto 
da barragem de Juturnaíba com o 
vertedouro em labirinto. Observam-
se os danos na estrutura do canal da 
margem direita e a presença da ilha a 
jusante do vertedouro (Google Earth, 
de 13/10/2017)
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Em 19 de fevereiro de 2015, a Prolagos alertava o Comitê de Bacias Lagos São 
João que a barragem de Juturnaíba se encontrava em risco iminente de colapso, 
tendo em vista que o canal de restituição da margem esquerda estava a ponto de 
romper, a exemplo do já ocorrido com a margem direita. No canal de restituição 
da margem direita, na extensão aproximada de metade do seu comprimento, 
as paredes de concreto dos dois lados ruíram e tombaram em direção ao leito 
do canal, dificultando o fluxo das águas liberadas pelas comportas, além de 
direcionarem as mesmas para o terreno natural da margem direita, provocando 
sua erosão (Figura 2.380). A Prolagos alertava para a necessidade de ações de 
recuperação estrutural que já haviam saído do patamar de urgência para o de 
emergência, com o intuito de evitar o colapso das estruturas.
Foi identificado o deslocamento estrutural longitudinal do canal de 
restituição da margem esquerda da barragem e observado o colapso 
estrutural frontal da estrutura do canal, com comprometimento parcial 
do funcionamento das comportas (Figura 2.381). Além disso, observou-se 
que as bases dos pilares de sustentação do canal de restituição da margem 
esquerda encontravam-se em processo de erosão.
Constatou-se, ainda, que a base dos pilares de sustentação do canal 
de restituição da margem esquerda estava sendo erodida, causando o 
deslocamento das paredes laterais e o tombamento dos muros terminais.
Em abril de 2017, as pendências registradas na barragem permaneciam 
as mesmas, mas agravadas pela passagem de mais dois anos, sem que 
qualquer ação reparadora tivesse sido empreendida.

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações a respeito das consequências impostas 
pelos danos sofridos pelas estruturas laterais de liberação de descargas 
para jusante.

4. Medidas de recuperação

Os canais de dissipação deveriam ser recuperados em sua forma estrutural 
original para garantir o perfeito funcionamento da operação das comportas da 
barragem e consequente escoamento das águas para jusante. A identificação 
das causas do processo de deterioração dos canais de dissipação passa, 
necessariamente, pela realização de investigações geotécnicas, capazes 
de revelar em que condições as fundações dos muros foram preparadas e 
liberadas à concretagem. A ilha frontal deveria ser removida para propiciar um 
escoamento direto das águas, liberando a passagem das águas provenientes 
dos vertedores e evitando a criação de correntes laterais que favoreceram a 
erosão do terreno natural que compõe as margens do rio São João.

5. Causas do acidente 

Não foram localizados trabalhos técnicos que trariam esclarecimentos sobre 
a origem dos danos que atingiram as estruturas de concreto da barragem. 
Entretanto, pode-se inferir que as estruturas de concreto tenham sido assentadas 
sobre o substrato rochoso intemperizado, capaz de oferecer condições 
adequadas de suporte, mas incapaz de resistir, a longo prazo, à ação erosiva das 
águas em ambas as margens. O processo de deterioração e perda de suporte das 
estruturas de concreto tem sido gradual, avançando de jusante para montante.
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Figura 2.381 – Os muros que delimitam o canal de dissipação da margem 
esquerda se encontram deslocados e com aberturas decimétricas 
(AGENERSA, 2015)

Figura 2.380 – Canal de dissipação da margem direita (AGENERSA, 2015)
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