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Caso emblemático – Um significativo número de barragens, em geral 

associadas à geração de energia elétrica, implantadas em rios de grandes 

dimensões e elevados caudais, tem evidenciado a ocorrência de processos 

erosivos a jusante de seus órgãos de extravasamento de cheias, geralmente 

em bacias de dissipação. Em diversos casos os processos erosivos levaram 

à necessidade de reparos, requerendo a construção de ensecadeiras, 

aproveitando épocas de estiagem. O caso da UHE Marimbondo é 

emblemático pela natureza dos danos na calha e na bacia de dissipação, 

bem como pelo número de intervenções necessárias. Mas outras barragens 

tiveram que enfrentar procedimentos similares. Dentre elas: Jupiá, Ilha 

Solteira e Porto Primavera, no rio Paraná; Coaracy Nunes, no rio Araguari; 

Camargos e Porto Colômbia, no rio Grande; Capivara, no rio Paranapanema; 

Chapéu D’Uvas, no rio Paraibuna, Moxotó, no rio São Francisco. 

1. Descrição da barragem

A hidrelétrica de Marimbondo é uma das grandes usinas hidrelétricas 

construídas na década de 70 no País, com potência instalada de 1.440 MW. 

Sob concessão de Furnas, foi construída entre 1971 e 1975, no Estado de 

Minas Gerais no rio Grande entre Minas Gerais e São Paulo (Figura 2.406).

O foco do relato é o vertedouro, que é uma estrutura de concreto gravidade, 

composta de 10 blocos e nove vãos, cada qual provido de uma comporta 

segmento, medindo 15 m de largura por 18,85 m de altura. A descarga 

de cada vão é de 2.377 m3/s, totalizando 21.400 m3/s. Para dissipação da 

energia das descargas vertidas a jusante de uma calha inclinada com 87,5 

m de extensão há uma bacia de dissipação permanentemente submersa 

em condições normais de operação (Figura 2.407). A base da estrutura está 

assente em basalto denso.
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Figura 2.406 –  
A UHE Marimbondo  
no rio Grande (Internet)

Figura 2.407 – Seções do 
vertedouro e da bacia de 
dissipação (CBGB, 2002)
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2. Descrição do acidente

Ocorreu um incidente caracterizado por uma progressiva e intensa erosão 

na bacia de dissipação, documentada em diversas etapas, desde o final da 

construção. Em maio de 1975, logo após o fechamento total das adufas de 

desvio do rio para enchimento do reservatório, foi realizada uma primeira 

inspeção que constatou ter ocorrido erosão do concreto na calha inclinada e 

na bacia (Figura 2.408). O curto espaço de tempo disponível até o enchimento 

do reservatório possibilitou somente os reparos nas partes mais erodidas.

Em 1978, uma inspeção subaquática mostrou ter ocorrido destruição parcial 

das armaduras de algumas placas de concreto na bacia de dissipação. 

Novamente, foram feitos reparos experimentais em algumas placas da 

calha entre julho e setembro daquele ano.

Em 1980, a bacia de dissipação foi ensecada, tendo-se constatado que os danos 

eram significativos. A calha do vertedouro apresentava erosão superficial com 

exposição da armadura em algumas placas. Na bacia constatou-se o acúmulo 

de blocos de rocha, com aspecto rolado, em volume avaliado em cerca de 

250 m3. A rocha a jusante apresentava fendas entre descontinuidades do 

basalto colunar. Algumas placas de concreto apresentavam erosão acentuada, 

com destruição parcial ou total da armadura. Não houve tempo suficiente para 

execução de todos os reparos na bacia, limitados a 59 placas, correspondentes 

a cerca de 70% da área da bacia. Os blocos de impacto dissipadores de energia 

apresentavam bom aspecto, mas com erosão superficial.

Em 1982 ensecou-se novamente a área, tendo-se constatado que houve retorno 

de matacões de basalto para dentro da bacia, sendo esta a principal causa dos 

danos causados no concreto. A erosão era mais acentuada em duas regiões 

frontais a depressões na rocha a jusante, particularmente no lado direito, onde 

a depressão formava um verdadeiro canal. Estes dois canais pareciam provocar 

correntes formando uma espécie de redemoinho que carreava o material 

sólido para a bacia, aumentando a erosão do concreto. As partes mais erodidas 

da bacia situavam-se na região frontal a esses canais, principalmente no lado 

direito, onde houve desgaste em forma de elipse (Figura 2.409). 

Em 1982, os reparos atingiram praticamente toda a bacia de dissipação, a 

quase totalidade dos blocos dissipadores e a cobertura da rocha a jusante, 

com camada de concreto e argamassa rica. A Figura 2.410 traz uma imagem 

da área ensecada a jusante do vertedouro, para possibilitar a realização 

dos trabalhos de recuperação. A imagem mostra que o maciço rochoso 

se encontrava em talude ascendente desprotegido e muito próximo à 

estrutura de concreto, condição propícia para que as correntes de retorno 

descalçassem blocos de rocha, trazendo-os para o interior da bacia.
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Figura 2.408 – Maio de 1975: acúmulo de blocos de rocha na bacia. A dimensão 
das pessoas dá uma ideia do volume de material acumulado (Carvalho, E. 2016)
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Figura 2.409 – Danos constatados após ensecamento em 1982  
(Ávila & outros, 1983)
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Figura 2.410 – Ensecamento da área a jusante do vertedouro (Carvalho, E., 2016)
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3. Consequências do acidente

As consequências do processo erosivo na calha e, principalmente, na bacia 

de dissipação, foram as principais causas da necessidade de intervenção 

em 1980 e 1982, com a construção de ensecadeira para permitir a realização 

dos trabalhos de recuperação brevemente descritos acima.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de recuperação dos danos ocorridos na calha e na bacia de 

dissipação tiveram que ser condicionados à ocorrência dos períodos de 

estiagem, quando o fluxo d’água se deu exclusivamente através da tomada 

d’água/casa de máquinas, possibilitando o ensecamento da área da bacia de 

dissipação. Essas intervenções foram brevemente descritas acima. Detalhes 

podem ser encontrados no trabalho de Ávila & outros. A Figura 2.411 dá uma 

ideia do volume de trabalho necessário para a recuperação das estruturas 

afetadas e mostra que as intervenções não se limitaram às áreas revestidas 

por concreto (calha e bacia de dissipação), mas tiveram que ser estendidas 

para jusante, ao maciço rochoso, para eliminar a fonte de materiais que eram 

transportados para o interior da bacia por correntes circulatórias.

5. Causas do acidente 

As causas dos processos erosivos que afetaram intensamente a bacia 

de dissipação foram identificadas no procedimento de operação do 

vertedouro, tendo-se concluído que a abertura assimétrica de comportas 

estava na origem dos danos iniciais ocorridos. A Figura 2.412 resulta de 

observações em modelo reduzido e reflete fielmente a situação de acúmulo 

de blocos de rocha da Figura 2.408.

Na Figura 2.413 constata-se que a abertura das três comportas centrais 

gerou correntes de retorno que causaram danos nos lados direito e esquerdo 

da bacia de dissipação. 

É preciso lembrar que o aporte de blocos de rocha para o interior da bacia, 

trazidos pelas correntes de retorno, somente ocorria porque o maciço rochoso 

se encontrava muito próximo e em rampa ascendente, o que facilitava o 

descalçamento de blocos e seu traslado para o interior da área da bacia.
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Figura 2.411 – Abrangência dos trabalhos de recuperação em 1982 (Ávila & outros, 1983)
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Figura 2.412 – Reflexos da operação assimétrica de comportas – Resultados em 
modelo reduzido, com vazão de 4.000 m3/s (Carvalho, E., 2016)

Figura 2.413 – Abertura das comportas centrais – Resultados em modelo 
reduzido, com vazão de 4.000 m3/s (Carvalho,E., 2016)
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