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Caso emblemático – O caso reafirma a importância do acompanhamento e 

interpretação tempestiva da instrumentação em uma barragem. O gradual 

aumento dos níveis d’água internos, sem interveniência de fatores externos, 

pode ser o reflexo de um processo de colmatação do sistema de drenagem 

interna, pela conjugação de fatores físico-químicos e agentes biológicos. O 

estudo do caso despertou a atenção sobre o mecanismo de biodegradação 

do concreto e deterioração insuspeita de materiais minerais outros, quais 

rocha, cerâmica ou vidro.

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Piau foi construída pela Central Hidrelétrica de 

Piau (CEPIAU), tendo entrado em operação em junho de 1955. Em 1962 foi 

incorporada à Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG). Está localizada no 

rio Piau, no município homônimo, a cerca de 240 km de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais.

O arranjo geral mostra a barragem do rio Piau como uma obra de terra, com 

seção homogênea, altura máxima de 23,50 m e comprimento de crista de 95 

m. O escoamento das águas para jusante ocorre através de um vertedouro 

de soleira livre, implantado na ombreira direita, complementado por outro 

vertedouro tipo tulipa, localizado nas vizinhanças do primeiro (Figura 2.480). 

O empreendimento compreende ainda um túnel de adução com 2.790 m de 

extensão, chaminé de equilíbrio, conduto forçado com 850 m de comprimento 

e a casa de força, dotada de duas unidades de 9.000 kW, com unidades Francis 

sob uma queda nominal de 211 m.

A seção transversal típica da barragem homogênea apresenta algumas 

peculiaridades, como a permanência de material aluvionar em parte da 

fundação, a posição do filtro vertical situado muito a jusante da linha de 

centro da barragem e, consequentemente, sem atingir a mesma elevação 

do reservatório, e um sistema de drenagem constituído por três canaletas 

preenchidas por tubos perfurados envolvidos em areia e brita, que conduzem 

as águas para um poço implantado a jusante da estrutura, em vez do tapete 

horizontal usualmente empregado em obras similares (Figura 2.481).

A barragem do Piau possui um sistema de instrumentação geotécnica 

abrangente, composto por piezômetros Casagrande, medidores de nível 

d’água e marcos superficiais. O controle e monitoramento do desempenho 

geotécnico da barragem estão centralizados nos registros piezométricos 

periódicos efetuados nos medidores instalados no aterro e fundação da 

mesma. Este monitoramento sistemático desempenhou um papel importante 

em todas as intervenções feitas por ocasião dos diversos incidentes ocorridos.

PIAU MG

Piau
Em operação desde junho de 1955
Diversos eventos
Técnica



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Figura 2.480 – Arranjo geral 
(Cruz, J.F., 2007)

Figura 2.481 – Seção 
transversal da barragem 
(Cruz J.F. & outros, 2006)
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2. Descrição dos eventos

Ocorreu uma sucessão de incidentes, alguns dos quais com proporções 

suficientes para demandar a adoção de medidas corretivas. Desde o primeiro 

ano de operação da barragem foram registradas algumas ocorrências que 

levaram a intervenções para melhorar seu comportamento. Na barragem 

de terra foram feitos reparos com o objetivo de melhorar e controlar a 

percolação pelo maciço, fundação e ombreira.

Em 1956 ocorreram surgências d’água na base da ombreira esquerda. Para 

redução do fluxo foram feitas injeções de cimento-argila considerando-

se a faixa provável de percolação. Em maio de 1962 foram novamente 

observadas surgências na ombreira esquerda, com vazão de 0,58 l/s. Optou-

se, desta vez, por executar drenos de brita no pé de jusante para coletar e 

ordenar essas surgências.

Uma terceira ocorrência foi constatada em abril de 1971, quando pequenas 

surgências e áreas empoçadas apareceram novamente na ombreira 

esquerda. Estas surgências foram monitoradas visualmente e através 

da instrumentação durante alguns anos até que, em 1979, foi executado 

um dreno profundo de pé para rebaixamento do nível freático na região, 

objetivando solucionar definitivamente o problema. O projeto consistiu 

em três valas profundas, sendo a maior com 38 m de comprimento e 

profundidade média de 2,9 m.

Em 1997, os instrumentos instalados na ombreira esquerda passaram a 

apresentar um comportamento anômalo. Os piezômetros começaram a 

apresentar níveis d’água crescentes, ao mesmo tempo em que o vertedor 

de vazão, instalado no final do sistema de drenagem, registrava diminuição 

das vazões drenadas. Na tentativa de solucionar o problema, foram feitas 

limpeza e dissipação de carga em todos os instrumentos. Mas o resultado 

não foi satisfatório. Os estudos então realizados sobre o comportamento da 

barragem concluíram pela existência de níveis d’água elevados a jusante 

do filtro vertical, indicando um funcionamento inadequado do sistema 

de drenagem interno, ligado à baixa capacidade de vazão do sistema de 

drenagem ou à elevada permeabilidade do solo de fundação.

Em 2002 foi observada uma grande área úmida no pé de jusante da 

barragem, sempre do lado esquerdo, ao mesmo tempo em que a piezometria 

atingia níveis de alerta, indicando claramente a existência de algum tipo de 

colmatação do sistema de drenagem. A Figura 2.482 mostra a evolução dos 

níveis d’água nos MN-024 e MN-05, com destaque na constante elevação 

entre 1997 e 2002. As informações fornecidas pela instrumentação, somadas 

às observações visuais, indicaram claramente que o sistema de drenagem 

interno da barragem se encontrava parcialmente entupido.

Um evento significativo ocorrido em data não identificada consistiu em um 

grande deslizamento próximo à tomada d’água, junto à margem direita do 

reservatório. Atribuído às águas pluviais, provocou o assoreamento parcial 

do reservatório, ameaçando alcançar e afetar a própria tomada d’água.
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Figura 2.482 – Evolução dos níveis d’água nos PZ-024 e PZ-025 (Cruz, J.F. & outros, 2006)
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3. Consequências dos eventos

Como já referido e descrito no item anterior, não ocorreu qualquer acidente, 

mas sim uma sucessão de incidentes, invariavelmente localizados na base 

da ombreira esquerda, requerendo monitoramento constante, campanhas 

de investigações adicionais por meio de sondagens e ensaios de laboratório, 

bem como sucessivas análises de percolação e avaliações das condições de 

estabilidade da barragem.

4. Medidas de recuperação

A solução para o problema recorrente apresentado surgiu quando se decidiu, 

em 2002, tentar desobstruir o sistema de drenagem. Através da manilha 

coletora da drenagem do filtro profundo foi introduzido um desentupidor 

do tipo “roto-rooter”. Logo nos primeiros metros de extensão começou a 

sair um material gelatinoso escuro. Conforme a sonda ia sendo introduzida 

no material, este aumentava em quantidade. A aproximadamente 18 m de 

extensão houve resistência à introdução da sonda, quando, de repente, 

começou a sair pela manilha uma grande quantidade de material gelatinoso 

juntamente com a areia do sistema de drenagem que envolvia a manilha. A 

Figura 2.483 ilustra o momento da desobstrução.
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Figura 2.483 – Desobstrução da tubulação de 
drenagem (Cruz, J.F., 2007)
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Imediatamente, os níveis dos instrumentos instalados no interior do dreno 

voltaram aos valores normais, anteriores a janeiro de 1997 (Figura 2.482, 
anterior). Após o evento, novas avaliações conduziram à execução de uma 

obra de recuperação no dreno auxiliar de pé da barragem. A manilha de 

concreto, afetada pelo processo de colmatação, foi trocada por um tubo de 

PVC flexível, da marca Kananet, com diâmetro de 6” (15,24 cm), resistente 

ao ataque de bactérias. A saída do dreno foi ajustada para que trabalhasse 

desafogado, evitando o desenvolvimento das bactérias. Outras medidas 

complementares foram adotadas.

O assoreamento decorrente de escorregamento ocorrido nas vizinhanças 

da tomada d’água foi removido mecanicamente após rebaixamento do 

nível d’água, tendo o material sido empurrado para a área do volume morto 

do reservatório. A cicatriz do escorregamento teve que ser tratada para 

colocar um fim ao carreamento de material através da implantação gradual 

de muros de arrimo feitos com sacos de solo cimento, partindo da parte 

inferior e subindo sucessivamente a encosta.

5. Causas do acidente 

O fenômeno de biodeterioração, responsável pelos eventos relatados, ocorre 

com a participação de microorganismos, bactérias, líquens e fungos e sua 

intensidade depende da conjugação de condições ambientais favoráveis. Sua 

atuação se efetua não apenas na colmatação de vazios (porosidade de areias 

e pedregulhos), impedindo o fluxo da água, mas também na produção de 

substâncias ácidas orgânicas e inorgânicas, capazes de atacar os compostos 

hidratados do cimento, deteriorando e destruindo dutos e estruturas de concreto. 

Este mecanismo tem contaminado o sistema de drenagem em diversas outras 

barragens, manifestando-se, invariavelmente, na interface entre os meios interno 

e externo, quando o ambiente passa de anaeróbio para aeróbio.

O sistema de drenagem horizontal por meio de tubos implantados em 

valetas na base da barragem de Piau se revelou um elemento de alta 

vulnerabilidade devido à facilidade com que o processo físico-biológico-

químico de colmatação provocou sua obstrução, com perda significativa 

de eficiência, a ponto de colocar em risco a segurança global da barragem. 

Maiores consequências foram evitadas graças à acuidade e perseverança 

dos operadores da usina e às importantes informações fornecidas pela 

instrumentação (medidores de vazão, piezômetros e medidores de nível 

d’água) à medida que o processo de colmatação se agravava, até indicar o 

alívio das pressões quando da eliminação das obstruções.
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