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

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

Caso emblemático – O caso da PCH Poxoréu é emblemático, tendo 

sido escolhido para relato por se assemelhar a tantos outros casos de 

reservatórios parcial ou totalmente assoreados por sedimentos, a ponto de 

afetar e prejudicar o objetivo de sua existência (acumulação de água, geração 

de energia, controle de cheias, navegação, etc.). O principal agente causador 

é o desmatamento, seguido pela ação dos agentes erosivos, especialmente 

em áreas de rochas sedimentares. Apenas para citar alguns casos: Passo 

Real e Ernestina (rio Jacuí, RS), Euclides da Cunha e Caconde (rio Pardo, 

SP), Paraitinga e Jaguari (rios homônimos, SP), Paraúna e Pampulha (rios 

homônimos, MG), Mascarenhas (rio Doce, MG), Rio das Pedras (rio das Velhas, 

MG), Itiquira (rio homônimo, MT), Vigário (Reversão Paraíba Piraí, RJ).

1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica José Fragelli, também denominada usina hidrelétrica 

Poxoréu, operada a fio d’água, está situada no rio Poxoréu, município de 

Poxoréu, Estado do Mato Grosso. Pertenceu à Prefeitura e entrou em operação 

no quarto trimestre de 1975, tendo sido inaugurada em 23 de outubro de 1976. 

Em 1981, foi incorporada às Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (CEMAT). 

Encontra-se, atualmente, em operação, integrando o sistema interligado. O 

arranjo da usina compreende uma barragem de concreto e de enrocamento, 

com 12 m de altura máxima. A casa de força conta com duas unidades 

geradoras constituídas de turbinas de fabricação Voith (Figura 2.511).
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Figura 2.511 – Intenso aporte 
de sedimentos no pequeno 
reservatório. Na imagem, 
em época de estiagem, as 
águas não passam pelo 
vertedouro, mas escoam 
pelo descarregador de fundo 
(Google Earth, de 13/09/2009)
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2. Descrição do acidente

Ocorreu um processo gradual de assoreamento do pequeno reservatório 

com acumulação de areia nas vizinhanças das estruturas. Devido às 

dimensões reduzidas do reservatório e ao alto aporte de sedimentos 

arenosos, a acumulação destes sedimentos nas proximidades das estruturas 

foi rápida e intensa (Figura 2.511).

3. Consequências do acidente

O intenso aporte de sedimentos afetou o desempenho da PCH de diversas 

maneiras: 

a) os equipamentos da usina, dimensionados para a queda bruta 

de 11 m, operam sob queda de 7 m em decorrência do processo de 

assoreamento do reservatório e o correspondente assoreamento do 

canal de fuga, o que faz com que a potência unitária seja reduzida para 

375 kW, totalizando a potência nominal de 750 kW;

b) a capacidade máxima de descarga do extravasor de cheias se encontra 

prejudicada, tendo sido observados níveis d’água elevados durante a 

passagem de cheias com baixos tempos de recorrência;

c) a grande quantidade de sedimentos acaba sendo aduzida para o 

circuito hidráulico de geração, acelerando o desgaste dos componentes 

e, consequentemente, aumentando a frequência de interrupções de 

geração para manutenção (Figura 2.512).

4. Medidas de recuperação

As medidas de recuperação da PCH Poxoréo passam pela avaliação de 

possíveis intervenções que consigam evitar o acúmulo de sedimentos nas 

vizinhanças das estruturas do vertedouro e da tomada d’água.

5. Causas do acidente 

O forte aporte de sedimentos arenosos deve-se ao fato de o reservatório 

da PCH Poxoréu ocupar terrenos geologicamente pertencentes à 

sequência sedimentar da Bacia do Paraná, mais especificamente, à 

Formação Aquidauana, de idade paleozoica, constituída por um conjunto 

de sedimentos (com até 500 m de espessura), predominando arenito de 

granulometria fina a média, intercalado com conglomerado arenoso, 

ambos facilmente erodíveis.

Soma-se a isso o fato de a barragem ser de pequena altura e de o reservatório 

ser de pequenas dimensões.

6. Material consultado

ELETROBRAS – Sistema de Banco de Imagens. Usinas de Energia Elétrica no 

Brasil 1883 – 1999. CD. 2000.
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Figura 2.512 – Os remanescentes de uma antiga ponte e de um muro de retenção de sedimentos (desativado) contribuem 
para o assoreamento (Foto dos autores)
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