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1. Descrição da barragem

A PCH Benjamim Mário Batista (antiga PCH Nova Sinceridade) foi construída 

no rio Manhuaçu pela CAPEMISA, antiga Companhia Força e Luz Cataguases 

Leopoldina, sendo posteriormente transferida para a Brascan Energética 

S/A. Em 2007, o empreendimento foi novamente transferido para a empresa 

Rio Manhuaçu Energética S/A., sendo hoje concessão da CEMIG. A usina 

está localizada à margem da rodovia MG 111, km 75, que liga Manhuaçu a 

Ipanema, Estado do Mato Grosso. 

A PCH entrou em operação em dezembro de 2001 com o funcionamento de 

um conjunto turbina/gerador com capacidade de 9 MW. Seu arranjo geral 

é composto de reservatório, barragem, tomada d’água, túnel de adução, 

câmara de carga, chaminé de equilíbrio, conduto forçado e casa de força.

2. Descrição do acidente

Na madrugada de 29 de junho de 2018 ocorreu o rompimento do conduto 

forçado quando a tubulação não suportou a pressão interna. Ele rompeu no 

alto da encosta a montante da casa de força (Figura 2.435).
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Figura 2.435 – Vista do rompimento do conduto forçado (Estado de Minas Gerais, 2018)
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3. Consequências do acidente

O acidente não causou ferimentos em pessoas. Houve inundação 

e destruição parcial da casa de força, onde diversos equipamentos 

eletromecânicos sofreram avarias. Veículos que se encontravam na usina 

também foram danificados.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações.

5. Causas do acidente 

Não foram encontradas informações.

6. Material consultado

ESTADO DE MINAS GERAIS – internet – www.em.com.br/app/noticia/

gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-

rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml - Acesso em 11/06/2019.

NOVA SINCERIDADE
BENJAMIM MÁRIO BATISTA

MG

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/29/interna_gerais,970398/tubulacao-de-hidreletrica-se-rompe-em-manhuacu-veja-video.shtml



