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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Rasgão, operada a fio d’água, foi implantada no rio 

Tietê, município de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo, tendo 

sido construída entre 1924 e 1925 pela São Paulo Tramway, Light and Power 

Company Ltd. O arranjo mostrado na Figura 2.519 apresenta o conjunto das 

estruturas em planta. Do lado direito da figura está a barragem de concreto 

em arco-gravidade; do lado esquerdo, a estrutura da tomada d’água do 

canal de adução, canal de adução, tomada d’água, condutos forçados e 

casa de força. O canal de adução que dá o nome à usina foi implantado ao 

longo do “rasgão” aberto no século XVII para desviar o rio com o objetivo de 

propiciar a garimpagem de ouro ao longo de extensa alça de rio que ficaria 

seca. Consta que esta operação não obteve os resultados esperados.
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Figura 2.519 – Planta do conjunto das estruturas (Budweg & outros, 1985)
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Figura 2.520 – UHE Rasgão - Conjunto barragem e estruturas de geração (Google Earth, de 
16/07/2018)

A Figura 2.520 traz uma imagem recente do empreendimento. A barragem 

de Rasgão é uma estrutura de concreto em arco-gravidade, com altura 

máxima de 26 m e extensão de crista de 126 m, dotada de vertedouro de 

superfície com pequenas comportas tipo segmento, com capacidade de 

descarga de 100 m3/s. Possui dois descarregadores de fundo operados por 

duas comportas vagão capazes de dar escoamento a cerca de 990 m3/s.

A barragem represa um reservatório de apenas 1,27 km² e tem sua área de 

drenagem de 161 km², em grande parte ocupada pela região metropolitana 

de São Paulo e cidades vizinhas. A casa de força abriga duas unidades 

Francis de eixo vertical com capacidade unitária de 7,2 MW.

Tendo em vista o estresse hídrico que estava assolando São Paulo no início 

dos anos 20 do século passado, a implantação da usina foi feita em ritmo 

acelerado, em apenas 11 meses, tendo sido os equipamentos permanentes 

importados da Europa e adquiridos já fabricados.
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2. Descrição do acidente

Ocorreu um processo gradual de deterioração do concreto que acabou por 

colocar em risco a segurança da estrutura. Desde os anos 70, observava-se 

a existência de fluxo d’água através de fissuras e ninhos (bicheiras) no corpo 

da barragem, bem como no contato com as ombreiras. 

Devido à agressividade das águas, o concreto da face de montante estava 

sofrendo um progressivo enfraquecimento, com aumento da porosidade, a 

ponto de poder se remover os grãos de brita com a mão, sem o uso de qualquer 

ferramenta, até uma profundidade de 15 cm ou mais. Ensaios realizados com 

amostras de concreto do corpo da barragem mostraram uma acentuada 

redução na densidade (2.250 kgf/m3) e na resistência à compressão simples (15 

MPa). Atribuiu-se a degradação à presença de SO3 na água do reservatório, que 

continha também elevado teor de CO2, prejudicial à estrutura de concreto.

Apesar das estruturas das comportas vagão e das comportas ensecadeiras 

(stop logs) do vertedouro ainda estarem em condições operacionais, 

constatou-se que elas se encontravam corroídas, requerendo reparos. 

Verificações das condições de segurança da barragem indicaram o não 

atendimento aos critérios de estabilidade em vigor. O concreto da tomada 

d’água do canal de adução também apresentava deficiências estruturais 

semelhantes e necessitava recuperação.

As duas estruturas de concreto foram protegidas por uma ensecadeira de 

terra implantada a montante, sendo as descargas do rio Tietê recalcadas do 

reservatório de Pirapora para o reservatório de Edgard de Souza e, deste, para 

o reservatório de Billings (esses dois reservatórios situados a montante). Foi 

então possível o exame detalhado da face de montante das duas estruturas.

Como os parâmetros básicos da estrutura e da fundação da barragem principal 

eram desconhecidos, a estabilidade da barragem principal foi calculada 

considerando uma variação paramétrica de seus índices básicos (densidade 

média do concreto, ângulo de atrito e coesão no contato concreto/rocha e da 

rocha de fundação. Uma combinação de parâmetros em análise que considerasse 

a estrutura como de concreto gravidade indicava elevada probabilidade de as 

condições de estabilidade da barragem serem temerárias. A estrutura em arco-

gravidade certamente contribuía para a estabilidade da barragem.

3. Consequências do acidente

A consequência do incidente se resumiu na paralisação da geração da usina 

de Rasgão.

4. Medidas de recuperação

Após a implantação da ensecadeira de montante, a barragem principal e a 

estrutura de tomada d’água do canal tiveram suas superfícies recuperadas 

por concreto projetado, contribuindo para a impermeabilização das 

estruturas. Entretanto, os principais elementos estabilizadores foram:

• Na barragem principal: atirantamento da estrutura de concreto à rocha 

de fundação;

• Na tomada d’água do canal: construção de contrafortes a jusante de 

cada pilar de concreto entre vãos das comportas. 
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5. Causas do acidente

A usina foi erguida em muito pouco tempo (11 meses). Na época, a região era 

de difícil acesso: estradas tiveram que ser abertas. A Light conseguiu saber 

de equipamentos de geração prontos em fábrica e não entregues em função 

de cancelamento de encomenda devido à retração causada pela Primeira 

Guerra Mundial e pela pandemia da gripe espanhola. A qualidade deficiente 

da construção se deveu à rapidez de execução e ao estágio do pouco 

desenvolvimento da Engenharia de Barragens dos anos 20 do século passado.
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