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Nota – O caso da usina hidrelétrica Nilo Peçanha não se enquadra 

exatamente no conceito de acidente em barragens, mas sim no de acidentes 

em obras anexas. Isso porque a casa de força subterrânea foi inundada 

durante um evento catastrófico de pluviosidade elevada. Trata-se de um 

evento que não poderia passar sem registro. Desperta atenção a quase total 

ausência de trabalhos técnicos sobre este caso. Realça-se a contribuição do 

geólogo Fred Jones, do United States Geological Survey, que visitou a área 

pouco tempo depois do acidente, registrando os efeitos devastadores em 

documentação de alta qualidade.

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Nilo Peçanha está situada no ribeirão das Lajes, no 

município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Foi inaugurada em 

28 de novembro de 1954 e possui seis unidades geradoras com capacidade 

total de 380 MW, sendo duas unidades de 39 MW e quatro de 75 MW, todas 

Francis de eixo vertical, constituindo a maior capacidade instalada do 

Sistema de Geração de Fontes.

O túnel de adução tem 495 m de comprimento e 6,10 m de diâmetro e é 

blindado em aço. A casa de força está localizada em caverna subterrânea, 

próxima à usina hidrelétrica Fontes Velha e à usina hidrelétrica Fontes Nova. 

As unidades geradoras da usina operam sob a queda bruta de 312 m. A 

Figura 2.429 mostra a localização da casa de força subterrânea.

A usina opera com elevado fator de capacidade. Entretanto, desde sua 

concepção, havia a previsão de outra casa de força subterrânea paralela 

à atual, fazendo com que o conjunto, com fator de capacidade menor, 

operasse mais em atendimento à demanda de ponta de carga. Nos anos 80 

foi reiniciado o estudo da duplicação da casa de força que seria denominada 

Nilo Peçanha II. Porém, o projeto foi descontinuado. 

Em janeiro de 1967, uma grande inundação no interior da casa de força, 

provocada por fortes chuvas, causou a paralisação da usina por muito 

tempo, provocando racionamento no Estado do Rio de Janeiro (na época, 

suprido em 50 Hz).

Depois do acidente, as instalações da usina foram recuperadas durante 

vários meses. Atualmente, está em operação integrada ao sistema nacional 

em 60 Hz.

Transposição dos rios Paraíba do Sul e Piraí para o ribeirão das Lajes
1950 a 1954
23 de janeiro de 1967
Técnica
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Figura 2.429 – Localização da casa de força subterrânea da UHE 
Nilo Peçanha. Na imagem, a casa de força de Fontes 
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2. Descrição do acidente

Em janeiro de 1967, sucessivos episódios de chuvas intensas atingiram a 

encosta da Serra das Araras, naquilo que é até hoje considerado um dos 

eventos naturais mais catastróficos registrados em tempos históricos em 

áreas urbanas no Brasil. As isoietas (curvas de igual intensidade) de 22 e 23 

de janeiro se encontram representadas na Figura 2.430. A isoieta de 200 

mm cobre uma área de forma elíptica, de cerca de 150 km2. Já a isoieta de 

250 mm atingiu em cheio a área imediatamente a montante do complexo 

de usinas da Light na Serra das Araras. A área afetada pela maior densidade 

de escorregamentos aparece na figura com traço mais intenso, podendo-se 

observar a coincidência com o traçado da isoieta de 200 mm.

No evento, a intensidade da chuva concentrada foi tamanha que “escalpelou” 

as encostas da frente da Serra, arrancando as camadas superficiais de solo, 

juntamente com a vegetação arbustiva e/ou arbórea que as revestia. Foi 

um verdadeiro desmonte hidráulico. A Figura 2.431 apresenta o retrato 

das encostas alguns dias após o evento. No centro da imagem localiza-se 

o complexo de usinas da Light, atingido em cheio pelos reflexos do grande 

número de deslizamentos ocorridos.

Em outra imagem, tirada mais de perto (Figura 2.432), observa-se que a 

avalanche de detritos que desceu ao longo do córrego da Fazenda (à direita 

na imagem) bloqueou o vão sob a ponte de acesso às usinas, formando 

uma barreira que represou as águas do córrego, provocando, por refluxo, a 

inundação da casa de força subterrânea de Nilo Peçanha.
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Figura 2.430 – A maior intensidade das chuvas ocorreu nas encostas a 
montante das usinas do complexo LIGHT (Santos Jr., 1967)
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Figura 2.431 – Retrato das encostas alguns dias após o evento (Jones, 1973) Figura 2.432 – O bloqueio do córrego sob a ponte de acesso 
(assinalada) causou o represamento das águas, que inundaram a 
usina subterrânea por refluxo pelo túnel de fuga e pelo túnel de 
acesso. Os detritos bloquearam o túnel de fuga (assinalado) da 
própria usina de Nilo Peçanha (Jones, 1973)
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3. Consequências do acidente

Após o bloqueio da passagem das águas sob a ponte, os detritos entupiram 

o canal de fuga da usina subterrânea. As águas invadiram o espaço da 

casa de força subterrânea, seja pelo bloqueio do canal de fuga, seja pelo 

represamento das águas que invadiram o túnel de acesso à usina. Os três 

andares inferiores da cavidade subterrânea foram submersos por água e 

lama. Todos os equipamentos eletromecânicos foram afetados, paralisando 

a principal fonte de energia elétrica da região do Rio de Janeiro.

Ao ver a lama entrando na usina pelo canal de fuga e sem saber da chuva que 

caia, os operadores acharam que a barragem de Lajes, situada a montante, 

havia colapsado. Conseguiram desligar todas as seis unidades geradoras e 

escaparam por túnel pela parte superior da caverna que ligava à encosta.

A reabilitação da usina levou vários meses, tendo sido recuperados todos os 

equipamentos pela própria equipe da Light, concessionária da usina.

4. Medidas de recuperação

Os trabalhos de limpeza e recuperação da usina de Nilo Peçanha foram 

iniciados imediatamente. A recuperação integral da capacidade de geração 

durou alguns meses. 

5. Causas do acidente 

Na noite de 22 a 23 de janeiro de 1967, uma tempestade de magnitude 

inusitada atingiu em cheio a vertente oceânica da Serra das Araras, com índices 

pluviométricos elevadíssimos, concentrados em área de reduzido tamanho. O 

evento foi acompanhado por uma tempestade elétrica, sendo que as descargas 

elétricas e os trovões tiveram papel relevante no processo, induzindo vibrações 

que simularam os efeitos de um abalo sísmico, intensificando a ocorrência 

de eventos de instabilização ao longo das encostas. Os escorregamentos, em 

contagem posterior a partir de fotos aéreas, superaram a dezena de milhares 

na área contida pela isoieta de 200 mm. O pico da tempestade teve a duração 

aproximada de três horas e 30 minutos, a partir das 23 horas do dia 22. 

Trata-se, assim, de um evento natural, cuja possibilidade de ocorrência não 

foi aventada quando da elaboração do projeto da usina subterrânea, por 

pertencer a uma situação de contorno considerada improvável ou, mesmo, 

impossível de ocorrer. 
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