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1. Descrição da situação

O túnel de adução à casa de força da UHE Nilo Peçanha, no Estado do Rio 

de Janeiro, possui diâmetro de 6 m, uma inclinação de 42 graus com a 

horizontal e cobre uma queda bruta de 312 m, aproximadamente. A Figura 
2.428 documenta a seção geológica do maciço granito-gnáissico onde 

o túnel de adução foi implantado. Ela dá ênfase ao rebaixamento que o 

lençol freático original sofreu em consequência da abertura da cavidade 

subterrânea da casa de força, que contou com a implantação de drenos 

horizontais a partir da extremidade de montante da própria cavidade.

Observa-se também que, na parte alta da encosta, a abertura da cavidade da 

casa de força não teve influência sobre o comportamento do lençol freático, 

que permaneceu o mesmo de antes da construção da UHE Nilo Peçanha.
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Figura 2.428 – A seção mostra os principais elementos do arranjo da UHE Nilo Peçanha e coloca  
em evidência a posição do lençol freático antes e após a construção da usina subterrânea  
(Acres Ltd., 1971 modificado)
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2. Descrição do acidente

Consta em Vaugham, 1956, que na etapa final da construção do túnel 

de adução, em 1954, a execução de injeções de contato entre o conduto 

metálico e a parede do túnel causou a deformação do conduto metálico, 

prejudicando a seção de escoamento. Não se conhecem os detalhes da 

operação de injeção que provocou o acidente, tampouco o local exato, 

sabendo-se apenas que ocorreu na parte alta do túnel inclinado.

3. Consequências do acidente

O ocorrido acarretou um atraso na finalização das obras e na entrada da 

usina em operação devido à necessidade de reparos.

4. Medidas de recuperação

Uma complexa operação logística teve que ser programada e colocada em 

prática, consistindo na introdução de uma plataforma móvel no interior do 

conduto metálico de 6 m de diâmetro, a partir da qual uma equipe de técnicos 

levou a cabo as operações necessárias para devolver ao tubo cilíndrico as 

dimensões de projeto, além de realizar as injeções de contato sem provocar 

novos danos. A plataforma era apoiada sobre trilhos e acionada a partir do 

topo do conduto metálico por meio de guinchos. Não foram encontrados 

detalhes executivos, mas a recuperação foi bem sucedida.

5. Causas do acidente

Consta (HG Acres Limited) que as pressões de injeção teriam sido 

relativamente baixas (0,35 MPa), o que não explicaria, por si só, o ocorrido. 

Outros fatores circunstanciais podem ter causado a deformação, como um 

descontrole momentâneo da própria pressão de injeção, ultrapassando as 

determinações de projeto.

6. Complemento

Na década de 1970 surgiu a necessidade de se esvaziar o conduto de adução 

da usina de Nilo Peçanha. Esta operação era necessária para substituir as 

válvulas esféricas na casa de força. Diante do temor de que o esvaziamento 

do conduto provocasse deformações da blindagem metálica, encomendou-

se um estudo à HG Acres Limited. Para permitir o esvaziamento do conduto, 

a empresa recomendou a abertura de um túnel de drenagem, a partir do 

qual seriam executados furos de drenagem, de pequeno diâmetro.

O túnel de drenagem foi aberto externamente ao túnel de adução de Nilo 

Peçanha, em 1973/1974, com eixo paralelo e em posição sobreposta ao 

túnel de adução. Terminada a escavação, foram instalados 10 piezômetros 

dentro do túnel de drenagem da usina Nilo Peçanha: sete na soleira e três 

(do tipo manométrico) em furos de drenagem, partindo do final superior do 

túnel inclinado. A abertura do túnel de drenagem foi muito eficaz no ulterior 

rebaixamento do lençol freático. Ao final dos trabalhos, observou-se que 

a pressão externa, anteriormente superior à pressão crítica de flambagem 

da blindagem em quase toda a extensão da galeria, ficou inferior àquela, 

salvo numa área restrita em correspondência ao cotovelo inferior da galeria. 

Considerou-se, então, que o objetivo visado havia sido atingido. 
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