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1. Descrição da barragem

A barragem consiste num conjunto de estruturas de concreto (tomada 

d’água/casa de força e vertedouro) ocupando posição central, tendo em 

ambos os lados barragens de terra, de seção homogênea (Figura 2.396). O 

desvio do rio foi feito por túnel escavado na ombreira esquerda. A barragem 

de terra da margem esquerda foi posicionada em correspondência ao leito 

original do rio. A barragem apresenta altura máxima de 35 m, comprimento 

no coroamento de 660 m e está localizada no rio Pardo, no Estado de 

São Paulo. O vertedouro, dotado de duas comportas tipo segmento, foi 

dimensionado para uma vazão máxima de 1.800 m3/s.

O período de construção foi marcado pela ocorrência de chuvas intensas, 

principalmente no ano de 1957, quando, no mês de setembro, forte 

enchente galgou a ensecadeira, destruindo-a completamente.
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Figura 2.396 – Planta geral do barramento 
(Vargas & outros, 1958)
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2. Descrição do acidente

Ao ocorrer o rompimento da barragem de Euclides da Cunha, situada a 

montante, a onda de choque se propagou a 20 km/h, atingindo em cerca de 

meia hora a barragem do Limoeiro, às 4 horas do dia 20 de setembro de 1977, 

quando o pico de vazão afluente alcançou cerca de 7.000 m3/s, ultrapassando 

a capacidade do vertedouro. Os maciços de terra de ambas as margens 

sofreram galgamento, seguido por erosão intensa do talude de jusante 

(Figura 2.297). No caso da barragem da margem direita, uma extensa brecha 

foi aberta junto à base da ombreira, após cerca de 20 minutos de galgamento. 

Foi por ela que as águas escoaram, inundando o vale e causando danos à 

população ribeirinha. A barragem da margem esquerda teve seu talude de 

jusante fortemente erodido, sem ocorrer abertura de brecha.

O fato de a cota da crista da barragem da margem direita, junto à ombreira, 

ser mais baixa (cerca de 30 cm) que nos demais trechos da barragem foi, 

provavelmente, a causa da ruptura neste trecho durante o galgamento. Isso 

se deveu, ao que tudo indica, ao fato de a fundação da barragem, naquele 

trecho, corresponder a uma espessa camada de solo residual fofo que deve 

ter ocasionado maiores recalques pós-construtivos - ficando a crista mais 

baixa em relação ao restante da barragem.

A cheia artificial que incidiu no reservatório, além do maciço de terra da 

margem direita, rompeu também a margem direita do reservatório a cerca 

de 300 m a montante da barragem, como pode ser visto na Figura 2.397.

LIMOEIRO
ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

SP

Figura 2.397 – Vista aérea da barragem após o rompimento (Carvalho, E., 2016b)

3. Consequências do acidente

A onda de choque que se propagou para jusante desalojou cerca de 4.000 

pessoas, sem ter causado vítimas fatais.
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4. Medidas de recuperação

A barragem e a casa de força de Limoeiro foram recuperadas em pouco tempo, 

logo após o acidente, em regime emergencial. Tal como em Euclides da Cunha, 

a CESP buscou compreender e remover as causas do evento, procedendo 

a um levantamento imediato das reais condições de todos os dispositivos 

de comando e controle das usinas e vertedouros por ela operados, bem 

como efetuar uma revisão de seus procedimentos operacionais, técnicos e 

administrativos. O evento hidrológico de janeiro de 1977 foi analisado em 

profundidade, concluindo-se pela adoção de metodologia mais moderna tanto 

no dimensionamento dos órgãos hidráulicos, quanto na operação das usinas.

5. Causas do acidente 

O acidente decorreu do galgamento, seguido pelo rompimento, da barragem 

de Euclides da Cunha, localizada 10 km a montante, que liberou subitamente 

uma onda de cheia que atingiu rapidamente o local da barragem de Limoeiro, 

com vazão muito superior à capacidade do seu vertedouro. Trata-se, assim, 

de um clássico exemplo do efeito dominó ou rompimento em cascata.

Um detalhe relevante apresentado por Siqueira (1978) é que, no decorrer 

dos 17 anos de operação da usina do Limoeiro, os órgãos de dissipação 

de energia das descargas do vertedouro, situado ao lado da casa de força, 

apresentavam funcionamento pouco satisfatório: no período chuvoso de 

1966, quando se descarregou um máximo estimado em 800 m3/s, houve 

inundação da casa de força por jusante. O estudo do fenômeno mostrou a 

necessidade de alguns cuidados no processo de abertura das comportas, 

bem como a necessidade de algumas obras de proteção, que na época da 

construção haviam sido só parcialmente realizadas.

Na realidade havia um peito de rocha a jusante do vertedouro que, para 

descargas elevadas como a que ocorreu em 1966, causava refluxo contra a 

estrutura de jusante da casa de força. Essa constatação, que ficou clara na 

cheia de 1966, 11 anos antes do colapso da barragem, fez com que houvesse 

restrição operacional de liberação de vazões na hidrelétrica de Euclides 

da Cunha, situada a montante, e na própria hidrelétrica de Limoeiro. Por 

causa desta restrição operacional, os operadores da hidrelétrica de Euclides 

da Cunha demoraram a promover maiores aberturas das comportas do 

vertedouro, pois tinham que ter licença do centro de operação situado em 

Cabreuva. Soma-se a isso o fato de que a casa de força de Euclides da Cunha 

era subterrânea e os operadores não tinham informações precisas da subida 

anormal do nível d’água do reservatório por ocasião da cheia afluente. Essa 

combinação de fatores fez com que, quando foi tentada a abertura mais 

ampla das comportas do vertedouro de Euclides da Cunha, elas já não eram 

mais acessíveis e seus equipamentos de içamento já estavam danificados.

Interessante mencionar que ambas as barragens colapsaram com 

as comportas dos vertedouros parcialmente abertas. Dessa forma, 

deficiências em Limoeiro não resolvidas desde a época da construção 

acabaram causando o colapso da barragem de Euclides da Cunha e, 

consequentemente, também da barragem de Limoeiro. 

Elogiável a atitude da CESP de, logo após o acidente, convocar os 

profissionais através de entidades técnicas para divulgar as causas do 

acidente, propiciando importantes lições aos engenheiros que atuam em 

projetos, construção e operação de barragens e hidrelétricas.

O colapso das duas barragens no rio Pardo originou proposta de implantação de 

legislação sobre Segurança de Barragens por iniciativa do engenheiro Ferdinand 

M.G. Budweg, diretor do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, logo após o 

acidente. A legislação só foi promulgada em novembro de 2010, mais de 33 anos 

depois (ver relato do acidente na barragem de Euclides da Cunha).
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