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1. Descrição da barragem

A PCH Passo do Meio é localizada no rio das Antas, município de São 

Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul, com potência instalada de 

30 MW. O arranjo da barragem consiste em estruturas de concreto gravidade 

compostas por um vertedouro de soleira livre, de posição central no vale, 

ladeado por estruturas que fecham o vale. A extensão total da crista é de 182 

m e a altura máxima da barragem é de 30 m (Figura 2.466). O vertedouro 

ocupa 110 m de extensão e seu paramento jusante é escalonado, seguido 

por uma calha em concreto, que despeja as águas sobre o maciço basáltico. 

Constata-se a existência de uma cavidade acentuada na rocha a jusante, 

em correspondência ao trecho central do vertedouro. A cavidade não 

aparenta ser de origem natural, tendo sido, provavelmente, escavada na 

fase construtiva, (possivelmente) para obtenção de rocha, uma vez que não 

parece ter significação hidráulica no contexto da obra.

Cerca de 250 m a montante da barragem, na margem esquerda do 

reservatório, está posicionada a tomada d’água, onde se inicia um túnel 

de adução em rocha basáltica com extensão de cerca de 1.200 m que vai 

até alcançar a chaminé de equilíbrio, prosseguindo daí até atingir a casa de 

força.
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Figura 2.466 – Vista aérea por jusante da 
barragem da PCH Passo do Meio com 
identificação dos principais componentes: 
1 - Reservatório; 2 – Vertedouro; 3 – Maciços 
laterais; 4 – Adufas de desvio; 5 – Descarga 
sanitária (Brookfield, 2020)
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2. Descrição do acidente

Às 20 horas do dia 24 de julho de 2020 foram identificados dois pontos 

de surgência no paramento jusante do vertedouro (Figura 2.467). A água 

ressurgia ao longo de fendas horizontais, aparentemente coincidindo com 

interfaces entre sucessivas camadas de concretagem.

A mancha molhada surgiu em cota mais elevada do lado direito hidráulico, nas 

proximidades do muro lateral, em correspondência ao denominado “bloco 

4”, enquanto em cota mais baixa apareceu no “bloco 2”, mais para a esquerda 

hidráulica. A simultaneidade no aparecimento das surgências ao longo do 

paramento de jusante do vertedouro induz a se cogitar em uma causa única.
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Figura 2.467 – Surgências observadas no paramento jusante do vertedouro. Do lado direito da 
imagem, o pórtico usado no desvio do rio e aplicado na tomada d’água da descarga sanitária 
(CREA-RS, 2020)
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3. Consequências do acidente

De imediato, tendo em vista a possibilidade de agravamento da situação, foi 

desencadeado o plano de ação emergencial (PAE) e comunicado o evento 

às autoridades competentes (Defesa Civil, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e 

Polícia). Os operadores da casa de força e demais funcionários foram evacuados 

da usina. O alarme foi repassado para os operadores das usinas hidrelétricas 

situadas a jusante (PCHs Serra dos Cavalinhos I e II). Eles providenciaram o 

rebaixamento do nível d’água em seus reservatórios para fazer face à eventual 

onda de cheia causada por possível colapso da barragem. A PCH Pezzi, 

localizada a montante, reduziu ao mínimo sua descarga defluente.

4. Medidas de recuperação

O corpo técnico da empresa proprietária e consultores entenderam ser 

imprescindível o deplecionamento do nível d’água do reservatório para 

reduzir os esforços instabilizantes sobre a estrutura e/ou para viabilizar as 

medidas reparadoras. Para tanto foi necessário reativar a estrutura de desvio 

do rio, provida de três adufas, que haviam sido obstruídas por tampão de 

concreto ao final da obra (Figura 2.468).

A demolição dos tampões de concreto foi iniciada em 2 de agosto de 2020 

e finalizada no dia 13 do mesmo mês. Primeiramente foram instaladas as 

comportas e “stop logs” a montante para viabilizar a realização dos trabalhos 

por jusante. Foi necessário remover também o dispositivo de vazão sanitária 

instalado na adufa central. O desmonte dos tampões teve que ser feito com 

o emprego de explosivos. O primeiro tampão a ser removido e a permitir a 

passagem das águas foi o de n° 1, do lado esquerdo hidráulico (Figura 2.469).

Inspeções subaquáticas por mergulhadores e por robôs ROV começaram 

a ser feitas nas proximidades dos locais dos vazamentos em busca de 

elementos para esclarecer as causas e a extensão dos danos.

À medida que o nível do reservatório era deplecionado, ocorreu uma 

franca redução dos vazamentos. Eles passaram de uma vazão estimada 

de 2,8 m3/s no dia 25 de julho para uma situação sem fluxo aparente pelo 

corpo da barragem em 13 de agosto.

5. Causas do acidente 

A Superintendência de Fiscalização dos serviços de geração da ANEEL 

suspendeu em 22 de setembro de 2020 a operação comercial da PCH Passo 

do Meio. A decisão foi publicada no DOU, por meio do Despacho n° 2.721.

As causas do acidente ainda não haviam sido divulgadas em outubro de 

2020, quando do encerramento do presente texto.
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Figura 2.468 – Planta e seção vertical da estrutura de desvio, dotada de três adufas. Na adufa central foi instalado o 
dispositivo de vazão sanitária (Brookfield, 2020)
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Figura 2.469 – Em andamento os trabalhos de reabertura das 
adufas (Brookfield, 2020)
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