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1. Descrição da barragem

Trata-se de uma barragem de terra, homogênea, construída em duas 

etapas. A primeira etapa se refere à seção montante do corpo da barragem, 

construída com altura de 11,50 m, entre 1936 e 1938. Em 1940 foi iniciada a 

complementação da barragem para 16,50 m de altura, o que resultou em 

uma barragem com 330 m de extensão com talude de montante 1V:2H, e 

de jusante variando de 1V:2,5H até 1V:3H. Uma laje apoiada sobre o talude 

montante era uma cortina monolítica, sem adequadas juntas de dilatação, 

cuja espessura variava de 19,5 cm na base a 8 cm no topo, prolongada na 

fundação da barragem por um muro interceptador de concreto armado, 

de 30 cm de espessura, atingindo profundidade de 3 a 5 m na parte mais 

alta da barragem. Este muro foi concretado em vala aberta, preenchida, 

posteriormente, com argila (Figura 2.450). 
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Ribeirão Pampulha
Em duas etapas: iniciada em 1936 e completa em 1941 
Primeiros sinais em 16 de abril de 1954. Rompimento em 20 de abril de 1954 
Técnica

Figura 2.450 – São visíveis as seções correspondentes às duas etapas de construção (Vargas e outros, 1954)
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Na primeira etapa construtiva, antes de se iniciar a compactação do aterro, 

foi implantado no fundo do vale um sistema de drenagem horizontal de 

manilhas de junta seca, com 30 cm de diâmetro, envolvidas em pedras limpas, 

bem arrumadas, passadas na peneira de 2,5 cm e avançando desde o pé do 

talude de jusante até 7 m do pé do talude de montante (Figura 2.451). Esses 

drenos convergiam para um tubo coletor com 60 cm de diâmetro, com poços 

de inserção de cada dreno e envolvido por rocha sã, bem arrumada.

Quando do alteamento da barragem, o sistema de drenagem implantado 

na primeira etapa foi estendido para a segunda e foi necessário construir um 

coletor único, de 60 cm de diâmetro, que recebia toda a água do sistema de 

drenagem anteriormente implantado. Na inserção do coletor com o pé da 

barragem foi colocado um poço de visita, a partir do qual o tubo prosseguia 

para jusante, descarregando as águas em uma vala.

No pé do talude de jusante foi construído um muro de pedra arrumada, com 

cerca de 3 m de altura e 1,5 m de largura, com topo cimentado, formando 

um passeio. O muro foi construído sem preocupação de filtragem de água, 

similar a uma muralha de contenção de aterro em rodovias.

O terreno de fundação da barragem é constituído por uma argila vermelha, 

muito arenosa, mole, porosa, correspondendo a solo residual proveniente 

da decomposição de rochas gnáissicas xistosas e pegmatíticas locais. O 

topo da rocha sã se situa em profundidade de algumas dezenas de metros. 

Figura 2.451 – Sistema de drenagem de 
fundação da primeira e segunda etapas 
construtivas (Vargas & outros, 1954)
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2. Descrição do acidente 

Concluída em 1941, a barragem deu os primeiros sinais de funcionamento 

inadequado em 16 de abril de 1954. Antes desse dia, uma surgência já havia sido 

observada, a jusante da barragem, por diversas pessoas, dentre elas o construtor 

da obra, mas o fato não aparentava ter natureza alarmante. Pela manhã do dia 16, 

entretanto, observou-se um jorro de água concentrado junto ao pé de jusante da 

barragem, próximo à boca de lobo existente no cimentado que recobria o muro 

de pé. Nesse dia, o local foi vistoriado por autoridades locais (Figura 2.452).

Na tarde do dia 17, a cavidade por onde ressurgia a água possuía cerca de 

2 m de diâmetro e as águas apareciam turvas, sinalizando o carreamento 

de sólidos. Iniciaram-se as providências para esvaziamento do reservatório, 

quando foi constatada a existência de uma trinca na placa de concreto 

armado que revestia o talude de montante, com 0,6 m de largura por 2,5 m 

de comprimento, sob cerca de 6,5 m do nível d’água. As tentativas de vedar 

a trinca foram infrutíferas.

Foi escavado um sangradouro de emergência na ombreira direita para 

escoamento das águas. Por se encontrar inoperante há muito tempo, a comporta 

de fundo da torre do descarregador de cheias não funcionou adequadamente, 

tendo aberto só parcialmente. Foram emergencialmente abertas duas brechas 

na torre com o emprego de explosivos. Foi também rebaixado o acesso 

hidráulico do vertedouro. Com essas medidas, cerca de 30% do volume de água 

armazenado foi escoado para jusante e o nível d’água baixou até cerca de 1 m 

acima da fenda detectada na placa de concreto de montante.

Entretanto, essas medidas foram insuficientes, visto que, na manhã do dia 

20, houve subsidência da parte central da barragem, com colapso da placa 

de concreto e formação de um canal de escoamento em “S”, entre o ponto 

da trinca na placa e o local da surgência inicial a jusante. Cerca de 0,5 m3/s 

de água passaram a escoar pelo canal (Figura 2.453).

Um levantamento aerofotogramétrico permitiu definir a configuração da 

ruptura da barragem, com curvas de nível de metro em metro (Figura 2.454).
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Figura 2.452– Vistoria do local da surgência no dia 16/04/1954, em 
local de alto risco, dada a iminência do rompimento da barragem 
(Vargas & outros, 1954)
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Figura 2.453 – Imagem do processo de rompimento da barragem 
(Vargas & outros, 1954)

Figura 2.454 – Levantamento aerofotogramétrico da barragem 
rompida (Vargas, 1954)
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3. Consequências do acidente

O reservatório da barragem de Pampulha tinha fins recreativos e 

paisagísticos, de forma que as consequências foram limitadas. Dado o 

caráter progressivo do processo de ruptura, não foram registradas vítimas, 

pois foi possível tomar medidas preventivas.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reparada e parcialmente reconstruída, efetuando-se novo 

enchimento do reservatório em 1958.

5. Causas do acidente 

Quando uma junta de especialistas iniciou a investigação das causas do 

acidente, não foi possível, de início, identificar o projeto da barragem. Foram 

encontradas três alternativas de projeto sem saber ao certo qual delas havia 

sido implementada. Somente as investigações levadas “in loco” propiciaram 

a identificação do que foi efetivamente executado e o entendimento da 

estrutura interna da barragem.

Segundo Vargas & outros (1954), a ruptura da barragem de Pampulha se deu por 

erosão regressiva do tipo entubamento (piping) através do corpo da barragem, 

como consequência de um sistema de drenagem interna inadequado. Tal 

sistema permitiu o estabelecimento de gradientes excessivamente elevados 

em alguns trechos, agravados pela inexistência de filtros de proteção.

A delgada laje de concreto apoiada sobre o talude de montante da barragem 

trincou e rompeu, em algum momento, devido às deformações no corpo 

do aterro, tendo acarretado tensões de tração superiores à resistência do 

concreto da laje. O fluxo de água que se estabeleceu no corpo da barragem 

não foi controlado por um sistema eficiente de drenagem, configurando o 

surgimento de piping a partir do pé de jusante, por erosão interna do aterro. 

Não se exclui que o mesmo processo possa ter afetado o material da fundação.

Resta fazer referência ao fato de que a comporta de fundo da torre do 

vertedouro, que não havia sido operada há muito tempo, não pôde 

ser aberta de forma adequada. Caso o mecanismo de acionamento da 

comporta estivesse funcionando adequadamente, o colapso da barragem 

poderia ter sido evitado.
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