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1. Descrição da barragem

A barragem de Peixoto está situada no rio Grande, a jusante da hidrelétrica de 

Furnas e a montante da hidrelétrica de Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho), 

controlando 59.600 km² da bacia do rio Paraná, nos Estados de São Paulo e Minas 

Gerais. A barragem, com altura máxima de 72 m, é uma estrutura de concreto 

em arco simples sobre o canal profundo do rio, transmitindo os empuxos a 

dois grandes blocos de concreto gravidade que a separam do vertedouro, na 

margem direita, e da tomada d’água da casa de força, à esquerda. A casa de 

força semi-abrigada contém dez unidades Francis de eixo vertical, com o total 

de 478 MW instalados. O vertedouro original é composto por 11 vãos providos 

por comportas tipo segmento com capacidade total de vazão de 10.400 m³/s.

A rocha de fundação, dos grupos Araxá e Canastra, apresenta quartzitos 

muito fissurados intercalados com xistos e filitos, tendo se mostrado muito 

erodível sob fluxos de água em velocidade.

O projeto original compreendia uma barragem em concreto gravidade em 

eixo retilíneo abrangendo vertedouro e tomada d’água justapostos. Com a 

identificação do canal profundo no leito do rio, foi decidido, por economia, 

atravessar esse canal profundo com uma estrutura esbelta de pouco volume 

de concreto, tendo sido adotada a estrutura em arco simples (Figura 2.473). 

Essa solução, entretanto, sacrificou a hidráulica para descargas elevadas, 

uma vez que o vertedouro descarregava contra a margem oposta causando 

refluxo na casa de força e erosão na margem esquerda, onde se situa a 

subestação. O reflexo na casa de força foi agravado a partir da criação do 

reservatório de Estreito, que elevou levemente o nível d’água normal do 

canal de fuga de Peixoto.
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Figura 2.473 - Vista da hidrelétrica de Peixoto no estágio original (CBDB, 2002)
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2. Descrição dos incidentes

• Incidente inicial

O desvio do rio foi efetuado por túnel escavado na ombreira direita. O 

engenheiro Léo Amaral Penna, CEO do Grupo AMFORP e de todas suas 

subsidiárias, concessionário original da hidrelétrica de Peixoto, relatou 

ao autor F. Miguez o primeiro incidente. Ao final da obra, logo após o 

fechamento do túnel de desvio para a formação do reservatório, ocorreu uma 

cheia extraordinária que, além de promover o enchimento do reservatório 

em tempo muito curto, ocasionou intensa operação do vertedouro com 

consequente erosão regressiva.

• Consequência do incidente inicial

Por motivo de economia, as calhas do vertedouro não haviam sido 

concretadas. Esperava-se que as erosões para descargas correntes 

indicassem os tratamentos a serem efetuados nas calhas de cada vão do 

vertedouro. As elevadas descargas vertidas sobre a superfície da rocha da 

ombreira direita provocaram súbitas e intensas erosões que passaram a 

desfigurar, num processo acelerado, a encosta escavada a jusante dos vãos 

do vertedouro.

• Medidas de recuperação do incidente inicial

Numa emocionante corrida contra o tempo para minimizar os efeitos do 

intenso progresso das erosões, foi tomada a providência de dividir os 11 

vãos em três conjuntos de vãos contíguos, de maneira que a cheia era 

escoada, alternativamente, por dois dos três conjuntos, enquanto era 

providenciada a concretagem em regime de urgência das calhas sem 

vazão. Essa é a explicação da desuniformidade das feições das calhas do 

vertedouro original (Figura 2.473).

• Descrição dos incidentes subsequentes

O arranjo com descargas convergentes efluentes do vertedouro e da casa 

de força provocavam grandes oscilações de nível d’água no canal de fuga. 

Para vertimentos superiores a 4.400 m³/s havia galgamentos do muro de 

proteção existente na plataforma do tubo de sucção, a jusante, com risco de 

inundação da casa de força (Figuras 2.474 e 2.475). Com exceção dos três 

vãos à esquerda hidráulica do vertedouro, os demais oito vãos com calhas 

de baixa declividade lançam descargas até 3,9 m acima do nível d’água 

normal de jusante do canal de fuga, o que gera grande impacto sobre a 

massa líquida, com efeitos dinâmicos que se propagam na direção do canal 

de fuga e da margem esquerda, local da subestação de manobra, em forma 

de ondas de altura considerável. 
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Figura 2.474 – Turbulência 
e ondas no canal de fuga. 
Galgamento do muro jusante 
da casa de força (CBDB, 2002)

Figura 2.475 – Descargas 
vertidas de grandes alturas. 
Turbulências e vórtice no 
canal de fuga (CBDB, 2002)
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• Consequências dos incidentes subsequentes

As consequências das deficiências indicadas acima definiram inconvenientes 
restrições operativas nos reservatórios de Furnas e de Peixoto. Em Peixoto, 
as descargas vertidas deveriam ser limitadas a 4.400 m³/s. 

• Medidas de recuperação dos incidentes subsequentes

No processo inicial para obtenção de financiamento para a implantação da 
hidrelétrica de Furnas, situada a montante de Peixoto, foi apresentado ao 
Banco Mundial (BIRD) um estudo preliminar que indicava um vertedouro com 
capacidade total estimada em 13.000 m³/s, a ser escoada por sete vãos com 
comportas de segmento. Pouco depois, com a evolução do projeto, definiu-se 
10.527 m³/s como sendo a capacidade do vertedouro de Furnas. Entretanto, 
por mais que tivesse sido demonstrado que poderia ter sido eliminado um dos 
vãos do vertedouro de Furnas, o engenheiro do Banco Mundial, responsável 
pela operação do empréstimo, não abriu mão de contar com todos os vãos do 
vertedouro que haviam sido apresentados preliminarmente (os engenheiros 
J.R. Cotrim e F.H. Lyra, respectivamente, presidente e diretor técnico de Furnas, 
contaram ao autor F. Miguez que o engenheiro do Banco Mundial tinha ficado 
traumatizado por ter sido responsável pelo colapso de uma barragem por 
deficiência de capacidade de descarga), sob pena de inviabilizar a efetivação 
do empréstimo que, na época (governo Juscelino Kubitschek), seria o único 
para o País. Portanto, o vertedouro de Furnas, situado a montante de Peixoto, 
ficou com capacidade de descarga muito superior à de Peixoto.
Com o objetivo de sanar as deficiências hidráulicas em Peixoto e evitar 
as restrições operativas que implicavam em manter deplecionado o 
reservatório de Furnas durante o período úmido para criar volume de 
espera, foi efetuado um cálculo atualizado e conservador das descargas 
afluentes aos reservatórios de Furnas e de Peixoto e do trânsito das cheias 
nesses reservatórios. Foi utilizada a metodologia da cheia máxima provável 

e o modelo Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation desenvolvido 
pelo U.S. Army Corps of Engineers com dados de período úmido até então 
mais crítico (1990/1995). Mesmo para essas condicionantes mais severas, 
a descarga máxima provável afluente a Furnas seria de 18.000 m³/s, o que 
geraria a descarga defluente de 12.297 m³/s. Em Peixoto, a descarga máxima 
afluente seria 16.107 m³/s e a descarga defluente seria de 13.656 m³/s. Com 
isso, passou a ser justificável a implantação de um descarregador de cheias 
adicional em Peixoto com capacidade de cerca de 3.000 m³/s - que se 
tornaria o extravasor de serviço, com prioridade de operação (Figura 2.476).
O vertedouro adicional foi implantado na margem esquerda em escavação 
próxima ao extremo da tomada d’água, composto por dois vãos providos 
de comportas tipo segmento de 12 m de largura por 19,12 m de altura, calha 
de 306 m de extensão e 4,27% de declividade, com salto de esqui de 38º 
com a horizontal. Complementarmente foi implantado um muro quebra-
ondas na casa de força e um dique de proteção da subestação de manobra. 
Dessa maneira foram conseguidas melhores condições de segurança para a 
hidrelétrica e eliminadas as restrições operativas em Furnas e em Peixoto. 
As obras de reabilitação foram executadas entre 1998 e 2002.

5. Causas dos incidentes

Tanto a erosão das calhas inicialmente não concretadas no vertedouro original, 
quanto o deficiente desempenho hidráulico na área a jusante envolvendo riscos 
à casa de força e à subestação de manobra, foram decorrentes de economia na 
implantação da usina e da elevação do nível d’água do canal de fuga originado 
do remanso do reservatório de Estreito. Como referido ao longo do texto, o 
encurvamento do eixo sacrificou a hidráulica para descargas elevadas, uma vez 
que o vertedouro descarregava contra a margem oposta, causando refluxo na 
casa de força e erosão na margem esquerda, onde se situa a subestação.
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Figura 2.476 - Vista aérea da hidrelétrica de Peixoto após a implantação do vertedouro adicional (CBDB, 2002)
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