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1. Descrição da barragem

A PCH Pedra Furada está situada no rio Sirinhaém, microrregião da Mata 

Meridional de Pernambuco, nos municípios de Joaquim Nabuco e Água 

Preta, na margem direita, e de Ribeirão, na margem esquerda. Possui 

potência instalada de 6,5 MW com duas turbinas Francis de eixo horizontal 

e pertence à Atiaia Energia, do Grupo Cornélio Brennand. A usina opera sob 

queda bruta de 57 m e tem vertedouro de soleira livre situado em maciço 

de concreto gravidade no leito do rio. O vertedouro é ladeado por duas 

barragens de aterro que fecham o barramento nas ombreiras. A adução é 

feita pela ombreira esquerda por tubulação parcialmente enterrada seguida 

por conduto forçado exposto (Figura 2.470).
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Figura 2.470 – Arranjo da PCH Pedra Furada (Internet - http://www.atiaiaenergia.com.br/pchs/pedraFurada.php)

http://www.atiaiaenergia.com.br/pchs/pedraFurada.php
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2. Descrição do acidente

O acidente ocorreu pouco após o enchimento do reservatório e envolveu 

um trecho da barragem na margem esquerda. Aparentemente, a barragem 

de terra sofreu colapso, deixando um vão aberto entre a ombreira e o muro 

de concreto de abraço na margem esquerda. O terreno natural da ombreira 

esquerda também sofreu intensa erosão, haja vista uma extensa e alta 

cicatriz de escorregamento visível nas Figuras 2.471 e 2.472.
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Figura 2.471 – Rompimento da barragem e da ombreira na extremidade 
esquerda (Cruz, 2017)

Figura 2.472 – Outra vista da brecha aberta no encontro com a ombreira 
esquerda (Cruz, 2017)
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3. Consequências do acidente

O rompimento da barragem causou o esvaziamento do reservatório, de 

forma gradativa e lenta, acarretando a interrupção da operação de teste das 

unidades geradoras.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas referências aos trabalhos de reparo da barragem, 

finalizados em abril de 2012.

5. Causas do acidente 

Não foram explicitadas no Relatório de Segurança de Barragens (ANA, 2013, pág. 

63) as causas do acidente. Provavelmente, o colapso foi por piping, embora não 

se saiba se teve início pela fundação da barragem ou pela ombreira esquerda.
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