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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Peti está localizada no vale do rio Santa Bárbara, no 

município de São Gonçalo do Rio Abaixo, microrregião do Médio Piracicaba, 

Estado de Minas Gerais. A atual usina é a segunda construída no local, tendo 

sido precedida por uma de menor porte, construída por volta de 1900 para 

atender à Mineração de Ouro São Bento, fornecendo energia elétrica. A primeira 

usina operou até 1956, quando foi desativada. A atual usina foi construída entre 

1943 e 1946, pela Companhia Força e Luz de Minas Gerais (CFLMG), que a cedeu 

à CEMIG em 1973, sendo por esta operada até os dias atuais.

O arranjo consiste em uma barragem de concreto em arco simples, apoiada em 

granito-gnaisse maciço, com altura máxima de 46 m e comprimento de crista 

de 85 m. A seção da barragem possui 6,70 m de espessura na base e 3,10 m 

no coroamento. O controle do nível do reservatório é feito por seis comportas 

tipo vagão, sendo a capacidade máxima de escoamento de 1.008 m3/s. Junto 

à ombreira direita, existe outra comporta menor, para descarga de detritos 

(Figura 2.477).

A casa de força, situada 1,3 km a leste da barragem, é servida por um túnel 

adutor que liga a tomada d’água na chaminé de equilíbrio. A potência 

instalada é de 9,4 MW, em duas unidades geradoras, com turbinas Francis, 

que operam sob uma queda de 74 m.
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Figura 2.477 – Aspecto da barragem (Oliveira, 2013)
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2. Descrição do incidente

O incidente na barragem de Peti consistiu no surgimento e avanço de um processo 

de deterioração do concreto. O registro das primeiras fissuras é de 1963, sendo 

possível que tenham surgido anteriormente. As fissuras foram inicialmente 

observadas nos blocos de apoio da barragem, na região das ombreiras, nos 

pilares do vertedouro, nos blocos laterais e na extremidade esquerda do arco.

Desde a década de 1970, a CEMIG tem realizado estudos para identificar 

as causas do aparecimento generalizado de fissuras, principalmente 

observadas e mapeadas ao longo do paramento de jusante (Figura 2.478). 

Na época, o consenso geral era de que o concreto estaria sofrendo um 

processo de expansão com o tempo, embora as causas não estivessem 

sendo identificadas.

Figura 2.478 - Croquis de fissuras identificadas na face jusante e instrumentação, mapeadas em 
setembro de 1997 (Balbi, 2008)
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Nas décadas seguintes, com o melhor conhecimento do processo de Reação 

Álcali-Agregado (RAA), constatou-se ser esta uma das principais causas das 

fissuras observadas na barragem de Peti. A reação que ocorre entre determinados 

agregados e os álcalis do cimento leva à formação de um gel que absorve água e 

expande, provocando aumento de tensão, fissuração do concreto e deformações 

estruturais. Como possíveis consequências, a fissuração pode levar à perda de 

estanqueidade da estrutura e à redução da resistência do concreto. Por outro 

lado, o aumento de volume da estrutura pode causar dificuldade na operação 

das comportas, podendo até levar ao travamento.

Um relatório da Holanda Engenharia, em 2002, concluiu que a ocorrência 

de RAA é inquestionável, dadas as evidências presentes. A Figura 2.479 

mostra a intensidade da fissuração no concreto.

Figura 2.479 – Exemplo de fissuração em peça de concreto (Oliveira, 2013)
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3. Consequências do acidente

Não ocorreu qualquer transtorno com o funcionamento e desempenho 

da barragem, mas a intensidade da degradação da qualidade do concreto 

levou a CEMIG a incrementar as medidas de monitoramento e a realizar 

intervenções para combater e conter o avanço do processo de RAA. 

4. Medidas de recuperação

Consta que, na tentativa de se conter a expansão causada pela RAA, foram 

realizados furos de drenagem na ombreira esquerda. Houve tratamento das 

trincas e o paramento de montante foi impermeabilizado com camada de 

emulsão asfáltica.

A caracterização do processo de RAA foi estudada através de ensaios 

petrográficos em amostras do concreto extraída do maciço em 1974 e 2001. 

Ensaios de caracterização do concreto foram realizados de tempos em 

tempos para acompanhar a evolução de sua resistência.

Em 1984 e 1993 foram realizadas novas operações de impermeabilização 

do paramento de montante da barragem. Em 1997 foram instalados dois 

extensômetros de hastes múltiplas, quatro medidores triortogonais de junta e 

quatro marcos superficiais de deslocamento com o objetivo de acompanhar 

as taxas de expansão e evolução do concreto e observar a movimentação das 

juntas entre o arco e os blocos de apoio, bem como a deflexão da crista para 

montante. O comportamento da barragem é monitorado permanentemente 

pela CEMIG dentro de seu Programa de Segurança.

5. Causas do acidente 

Quando surgiram os primeiros indícios de trincamento no concreto do corpo 

da barragem, na década de 1960, o mecanismo de RAA não era profundamente 

conhecido, embora se tenha percebido que o concreto estava sofrendo um 

processo de expansão com o tempo. Nas décadas seguintes foi possível 

afirmar que a degradação progressiva do concreto ocorria pela reação entre 

o agregado rochoso e os álcalis do cimento, o que provocava o aumento de 

tensões internas, a nível intergranular, resultando na fissuração que aparecia 

de maneira generalizada nas paredes externas da estrutura.

PETI MG



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

6. Material consultado

BALBI, D.A.F. – Metodologia para a elaboração de planos de ações emergenciais para inundações induzidas por barragens. Estudo de caso: barragem de Peti – 

MG. Dissertação de mestrado, UFMG. Belo Horizonte. 2008. 

CBDB - Comitê Brasileiro de Grandes Barragens – Cadastro brasileiro de deterioração de barragens e reservatórios. Rio de Janeiro. 1986. Caso n° 98. 198 páginas.

CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais – Usinas da CEMIG – A história da eletricidade em Minas e no Brasil – 1952-2005. Rio de Janeiro: Centro da Memória 

da Eletricidade no Brasil. 2006. 304 páginas.

OLIVEIRA, J.R.O. – Contribuição para a verificação e controle da segurança de pequenas barragens de terra. Dissertação de mestrado. UFOP – Ouro Preto, 2008. 

284 páginas.

PETI MG




