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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Poquim está localizada no rio homônimo, afluente 

do rio Itambacuri, nas vizinhanças da cidade de Itambacuri (Figura 
2.500), Estado de Minas Gerais. Foi construída pela Empresa Força e Luz 

Epaminondas Otoni e inaugurada em 1950, com uma unidade geradora de 

704 kW. Em 1954 entrou em operação uma segunda unidade geradora. A 

usina foi transferida para a CEMIG em 1962 e permaneceu ativa até 1995, 

quando foi retirada de operação, tendo sido reativada em 2002.
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Figura 2.500 – A usina hidrelétrica de Poquim, na periferia da cidade de Itambacuri  
(Google Earth, de 03/03/2019)
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O arranjo do aproveitamento compreende uma barragem de concreto, 

provida de um vertedouro de crista livre com pouco mais de 20 m de extensão 

e capacidade de 4,50 m3/s por uma descarga de fundo. A barragem possui 

cerca de 70 m de extensão total e altura máxima de 7 m (Figura 2.501). Junto 

à ombreira direita encontra-se o sistema de captação, do qual parte um 

conduto forçado com trecho inicial em túnel e extensão de 175 m. A queda 

nominal é de 201 m. 

A casa de força, como já referido, é provida de duas unidades Pelton, com 

potência instalada de 1,4 MW. A Figura 2.502 documenta o aspecto externo 

da casa de força.

Figura 2.501 – Barragem da usina hidrelétrica de Poquim (Internet - https://www.
youtube.com/watch?v=kdll7dNgIgs)

Figura 2.502 – Casa de força da usina hidrelétrica Poquim (Internet – https://
www.facebook.com/361609904021681/photos/usina-hidrel%C3%A9trica-
do-poquim-itambacuri-mgpara-utiliza%C3%A7%C3%A3o-racional-das-
%C3%A1guas-do-/1029989307183734/)
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2. Descrição do acidente

O acidente aqui relatado não diz respeito diretamente ao empreendimento 

da usina hidrelétrica de Poquim, mas envolve uma antiga barragem de 

acumulação de água localizada a montante da barragem da hidrelétrica, a 

uma distância de 1,9 km em linha reta.

Trata-se de uma barragem em concreto ciclópico, com extensão de crista 

de aproximadamente 70 m e altura máxima da ordem de 6 a 7 m e que se 

destinava ao abastecimento de água do núcleo urbano de Itambacuri. Esta 

barragem foi construída, provavelmente, na década de 60.

O colapso da barragem ocorreu em 1979 por ocasião de uma cheia de 

grandes proporções que provocou o rompimento da estrutura em diversos 

pontos, somente permanecendo no local a metade esquerda da estrutura 

(Figura 2.503).

POQUIM MG

Figura 2.503 – Vista da 
barragem após o colapso 
(Silveira, 2017)
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3. Consequências do acidente

A principal consequência consistiu na perda do reservatório que abastecia a 

cidade, passando a função a ser exercida pela barragem de menor capacidade 

de armazenamento, que alimenta a usina hidrelétrica de Poquim. 

Houve sérios danos correlatos, porque a cidade foi parcialmente inundada 

pela súbita sobrevinda das águas. Não há registro de fatalidades.

4. Medidas de recuperação

Após o rompimento, o que restou da estrutura permaneceu no local, 

podendo ser visitada até hoje. Recentemente, foi dado início à implantação 

de uma nova barragem, a montante da primeira, em terra, tendo sido a 

construção interrompida por irregularidades administrativas constatadas.

5. Causas do acidente 

A estrutura de concreto ciclópico aparenta ter sido implantada sobre um 

maciço rochoso de boas características de suporte, mas não se percebem 

indícios de aderência da estrutura à fundação. Supõe-se que a carga 

hidrostática por ocasião da enchente tenha exercido esforços suficientes 

para romper a estrutura. Não se observam vestígios de concreto na 

superfície da rocha (Figura 2.504).

Aparentemente, a relação entre a altura da barragem e a largura da base 

seria suficiente para atender aos requisitos de estabilidade. A facilidade com 

que o trecho rompido da estrutura foi basculado levanta questionamentos a 

respeito das técnicas empregadas e medidas tomadas para que a barragem 

formasse um corpo aderente à sua fundação. A não aderência da estrutura 

à fundação configura uma situação de simples deslizamento seguida por 

basculamento por ocasião do evento, e não de cisalhamento, como seria 

de se esperar.

Consta, entretanto (Viotti, 1991), que em ambas as ombreiras o substrato 

rochoso desaparecia, cedendo lugar ao perfil de intemperismo das rochas 

locais, de modo que o contato da barragem com a sua fundação foi 

inadequado: a seção de concreto ia encostando-se ao solo à medida que 

ia adentrando na ombreira. Com a sobrevinda da enchente, houve um 

transbordamento que provocou erosão nas duas ombreiras. A ombreira 

direita cedeu primeiro, dando início a um processo erosivo intenso que 

acabou comprometendo a estabilidade da própria estrutura de concreto já 

fragilizada por suas características de fundação acima relatadas.
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Figura 2.504 – Vista parcial da estrutura de barramento rompida (Internet - https://www.youtube.com/
watch?v=VSk591HAgAs) (Foto: Antônio Jorge de Lima Gomes)
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