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1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Macabu está situada no rio homônimo, no município 

de Trajano de Morais, nas vizinhanças da Vila da Grama, localizando-se a 

barragem nas coordenadas geográficas 220 11’ S e 420 06’ W, no Estado do 

Rio de Janeiro. A usina hidrelétrica de Macabu foi implantada pelo DNOS e 

possui um longo histórico de construção, tendo sido motorizada em etapas 

entre 1950 e 1960. O aproveitamento possui uma queda líquida de 333,80 m, 

sendo constituída pelos componentes identificados na Figura 2.398.

Os principais componentes da Central Hidrelétrica Macabu são: a) barragem 

de concreto, em arco gravidade, com 38 m de altura máxima e 285 m de 

comprimento, dotada de vertedouro de soleira livre, com 60 m de comprimento 

e capacidade de 250 m³/s; b) tomada d’água, a 5 km de distância da barragem, 

com acesso através de uma ponte de concreto; c) conduto submerso em 

tubulação tipo Armco, que se conecta com o leito do rio; d) túnel escavado em 

rocha, com extensão de 4.907 m; e) chaminé de equilíbrio, ao final do túnel, 

com 9 m de diâmetro e 60 m de altura, em concreto. A jusante da chaminé 

está localizada a casa das válvulas, uma estrutura constituída por cinco 

pórticos de concreto com a cobertura também em concreto armado. Neste 

local ocorre o início do conduto forçado a partir da estrutura de aço bifurcada 

lá instalada; f) dois condutos forçados em aço, apoiados em berços e blocos 

de concreto armado, ambos com 923 m de extensão. Próximo à casa de força, 

um dos condutos bifurca e o outro trifurca; g) a casa de força, do tipo abrigada 

em concreto armado, é dotada de cinco turbinas Pelton (3 x 3MW + 2 x 6MW), 

com potência total instalada de 21 MW.
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Figura 2.398 – Croquis com os principais elementos que integram a usina 
hidrelétrica Macabu (Secretaria de Estado, 2006)
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2. Descrição do acidente

O túnel entrou em operação em setembro de 1950 trabalhando como canal 

a meia seção, portanto, sem ser pressurizado. Esta situação perdurou até 

meados de 1952, quando passou a trabalhar com toda sua seção molhada. 

Posteriormente, elevou-se gradualmente o nível do reservatório até a El. 

415,00 m, utilizando-se, porém, uma válvula que amortecia a pressão da 

água. A partir de 15 de dezembro de 1960, o reservatório foi subindo, já com 

o nível d’água ultrapassando a soleira do vertedouro, na El. 426,50 m. No fim 

do mês de janeiro de 1961, o reservatório atingiu a cota máxima e, com ela, 

o túnel passou a trabalhar com a pressão máxima de 30 m de coluna d’água. 

Na madrugada do dia 4 de fevereiro, após chuva intensa, ocorreu o 

rompimento da seção do túnel de adução já nas vizinhanças da câmara 

de carga no lado esquerdo hidráulico, voltado para a encosta. O volume de 

água contido no túnel, avaliado em cerca de 30 x 103 m3, despencou encosta 

abaixo, criando uma corrida de material que envolvia, além da água, os 

solos de cobertura da encosta, a vegetação de porte arbóreo arrancada e 

grande quantidade de matacões das mais variadas dimensões. 

Os blocos de ancoragem dos condutos forçados serviram, parcialmente, 

de anteparo, refreando a corrida de água e detritos, mas isso não evitou 

que a usina fosse inundada e ficasse entupida de pedras e terra. Os grupos 

geradores e demais equipamentos foram atingidos.

Cerca de 4 horas da manhã, quando o dia clareou, o espetáculo era 

dantesco. Matacões de centenas de toneladas de peso estavam encostados 

nos blocos de ancoragem e nos condutos forçados de aço. Este anteparo foi 

providencial porque poupou a usina de sofrer maiores danos. 

A ruptura ocorreu do lado esquerdo hidráulico a algumas dezenas de 

metros a montante da chaminé de equilíbrio. A presumível trajetória da 

corrida de lama e detritos pode ser visualizada na Figura 2.399 (em função 

das irregularidades do relevo da encosta).

3. Consequências do acidente

Como já referido, a usina foi atingida pela corrida de detritos, tendo sido 

inundada e os equipamentos danificados. Não houve vítimas. Não há 

registro de danos a jusante da casa de força. A paralisação da geração de 

energia afetou fortemente a região leste fluminense, visto que, na época, a 

usina de Macabu era a principal fonte fornecedora.
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Figura 2.399 – 1 - Chaminé de equilíbrio; 2 - Condutos forçados; 3 - Casa de força; 4 - 
Local da ruptura do túnel de adução; 5 - Trajetória presumível da corrida de detritos 
(Google Earth, de 02/08/2017)
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4. Medidas de recuperação

Desencadeou-se de imediato um intenso trabalho de recuperação das condições 

de operação em duas frentes: o túnel de adução e a casa de máquinas.

No túnel, a solução adotada, dentre as alternativas viáveis que permitissem 

o restabelecimento da adução no prazo mais rápido, consistiu em implantar 

duas tubulações de aço, com diâmetro de 1,20 m, uma sobre a outra, 

apoiadas sobre berço de concreto e instaladas no interior do túnel, numa 

extensão de aproximadamente 200 m (Figura 2.400). A inserção dos tubos no 

túnel foi feita pela abertura provocada pela ruptura. Estes tubos pertenciam 

Figura 2.400 – Seção longitudinal da 
solução emergencial adotada com a 
implantação de dois tubos metálicos 
sobrepostos que ultrapassaram o 
trecho rompido (CELF, 1972)

a um by pass que estava sendo construído e se encontravam próximos ao 

local do acidente. Em cada extremidade dos tubos foi concretado um bloco 

de ancoragem de vedação por onde só passavam os dois tubos, colocando 

o túnel em comunicação com a chaminé de equilíbrio. 

Na área da usina, um intenso trabalho em mutirão foi conduzido pelos seus 

trabalhadores. Primeiramente, na limpeza e restauração do recinto da usina, 

seguido pela recuperação dos equipamentos elétricos e mecânicos. Em 28 

de março de 1961, após 53 dias de interrupção, a usina entrou novamente 

em funcionamento.
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5. Causas do acidente 

A Comissão encarregada de averiguar as causas do acidente fez uma análise 

meticulosa no local, formulou um conceito e emitiu um laudo, a seguir 

resumido. Como agravantes, a Comissão apontou, entre outras causas:

• a existência de armadura deficiente no concreto do túnel no trecho do 

acidente;

• o recobrimento muito pequeno para o túnel no trecho próximo à chaminé 

de equilíbrio, formado por solos e rocha decomposta (Figura 2.401).

Como consequência, a Comissão considerou lícito concluir que, estando 

o túnel com dimensionamento do revestimento incompatível para a 

finalidade a que se destinava, agravado pela natureza e pequena cobertura 

de rocha e submetido a uma pressão interna da ordem de 30 tf/m2, tenha 

ocorrido, inicialmente, o aparecimento de trincas no concreto do túnel, com 

transferência das pressões internas para o meio externo. Consequência 

disso foi o surgimento de águas de infiltração na encosta. Quando do 

fechamento das tubulações de adução à casa de força, por rejeição de 

carga, agravou-se o estado de pressão no túnel, em consequência de 

golpe de aríete, ocasionando a ruptura final da seção com escoamento da 

armadura considerada deficiente para o projeto.

A solução adotada permanece inalterada, apesar da perda de carga que foi 

introduzida no circuito hidráulico e do tempo decorrido desde o acidente.

Figura 2.401 – Seção geológica esquemática no trecho em que ocorreu a ruptura, 
mostrando o túnel posicionado no horizonte de rocha alterada (CELF, 1972)
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