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Nota – Trata-se de um caso típico de informações conflitantes ditadas pelo 

desencontro de versões que circulam nos dias subsequentes a determinado 

evento. Na primeira semana de janeiro de 1997, a imprensa em Minas Gerais 

noticiou o rompimento da barragem do Rio de Pedras, que ficava em Rio Acima, 

responsável pelos enormes danos causados ao longo do vale do rio das Velhas. 

Nos mesmos dias, a Folha de São Paulo trouxe a informação (correta) de que a 

CEMIG, concessionária e operadora da PCH Rio de Pedras, havia sido obrigada 

a abrir as comportas de emergência, o que causou inundações em diversos 

municípios. Não teria ocorrido, portanto, qualquer rompimento de barragem.

1. Descrição da barragem

Não foi encontrada descrição da barragem que teria sido responsável pela 

inundação do vale do rio das Velhas, após suposto rompimento. Em Rio das 

Pedras, a pequena distância do povoado de Acuruí, encontra-se a usina 

hidroelétrica Rio de Pedras (também denominada Rio das Pedras), operada 

pela CEMIG (Figura 2.525). Trata-se de uma antiga hidrelétrica construída em 

etapas, tendo sido, inicialmente, feita pela Prefeitura de Belo Horizonte. Entrou 

em operação em 1907 e recebeu sucessivos incrementos de potência instalada.
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Figura 2.525 – PCH Rio das Pedras, operada pela CEMIG (Google Earth, de 
09/07/2018)



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

A barragem original foi substituída em 1927 por uma nova, mais alta, que 

acabou por submergir a anterior. A nova barragem foi a primeira a ser construída 

em concreto armado no Brasil, com arcos múltiplos apoiados em contrafortes 

(Figura 2.526). A barragem tem 32 m de altura, 115 m de comprimento de crista 

e apenas 11.000 m³ de concreto, represando 24,2 x 106 m³ de água. Seu sistema 

extravasor, na época do evento de 1997, tinha capacidade de 254 m³/s. 

Figura 2.526 – Barragem em arcos múltiplos implantada em 1927, a primeira no Brasil em concreto armado 
(CEMIG, 2006)
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2. Descrição do acidente

Segundo consta na imprensa em Minas Gerais, a barragem do Rio de Pedras, 

que ficava em Rio Acima, teria colapsado, provocando uma onda de lama 

que percorreu 82 km e causou destruição ao longo do vale do rio das Velhas. 

Entretanto, como já referido acima, o grave acidente ao longo do vale do rio 

das Velhas teria sido causado pela abertura das comportas do vertedouro de 

serviço, sem que a barragem tivesse sofrido danos. A cheia ocorrida em janeiro 

de 1997 fez com que o nível do reservatório subisse rapidamente. A barragem 

tinha dois extravasores de cheias, um denominado de vertedouro de serviço, 

mecanizado com três comportas deslizantes e outro chamado vertedouro 

emergência, com duas comportas planas de madeira que, para serem abertas, 

requeriam o destravamento manual das comportas. Essas comportas do 

vertedouro de emergência ficaram fechadas e a barragem foi galgada por uma 

lâmina de 15 cm a 20 cm em toda extensão de sua crista. Como o reservatório 

estava totalmente assoreado há muitos anos, a descarga liberada continha 

elevada concentração de sólidos, dando a impressão de uma corrida de lama. 

A descarga liberada por sobre a barragem causou erosão na encosta natural da 

margem esquerda. Entretanto, por ser sã e resistente, a rocha de fundação dos 

contrafortes não foi erodida pela descarga que foi precipitada a mais de 30 m de 

altura durante todo o tempo de galgamento da barragem.

3. Consequências do acidente

Ao longo do vale do rio das Velhas, em território dos municípios de Raposos, 

Rio Acima, Nova Lima e Sabará, inúmeras habitações foram atingidas pela 

lama e centenas de pessoas ficaram desalojadas. Bairros ficaram ilhados 

e sem energia elétrica por dias. Não foi registrado falecimento de pessoas.

O galgamento da barragem causou grandes erosões na ombreira esquerda, 

danificando o sistema de drenagem interna do maciço. A fissuração 

extensiva das estruturas de concreto e a coloração da água proveniente do 

sistema de drenagem de fundação deixaram dúvidas quanto à integridade 

estrutural da barragem. Uma tentativa de inspecionar a galeria de drenagem 

existente ao longo das estruturas foi inviabilizada por encontrar-se (a galeria) 

totalmente preenchida por lama.
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4. Medidas de recuperação

Diversas medidas foram tomadas nos anos que se sucederam ao incidente. 

Ricardo Aguiar Magalhães e Jairo Martins Borges Filho relatam que foram 

feitos estudos da estabilidade da barragem, da qual não se tinha o projeto 

original. A erosão foi logo regularizada por retaludamento da encosta. Foi 

desenvolvido modelo matemático estrutural que determinou a execução 

de reforço através da implantação de atirantamento nos contrafortes. A 

capacidade de vazão do sistema extravasor foi reforçada com a execução 

de novo vertedouro com soleira em semicírculo que deságua em um túnel 

de descarga escavado pela margem direita.

Em 1999 conseguiu-se esgotar a galeria de drenagem. A deterioração 

generalizada dos equipamentos mecânicos provocava diversos contratempos. 

As válvulas de fundo que possibilitariam esvaziar o reservatório estavam 

inoperantes há décadas.

O problema do assoreamento do reservatório foi gradativamente se 

agravando com a consequente redução do volume útil, de espera e de 

amortecimento. Além disso, os sedimentos acabaram impondo na estrutura 

de concreto da barragem esforços adicionais indesejáveis.

Decorridos 20 anos desde então, o noticiário na imprensa se repete. De 

acordo com o Diário de Sabará de 5 de fevereiro de 2020, a cidade foi 

invadida pela água e pela lama, sendo a responsabilidade atribuída à 

abertura das comportas da PCH Rio de Pedras. Reproduz-se a seguir um 

trecho da reportagem:
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5. Causas do acidente 

O evento que ocorreu na primeira semana do ano de 1997 foi ocasionado 

por intensas chuvas na área de drenagem da barragem. Tal como referido 

acima, em 6 de janeiro de 1997 a Folha de São Paulo noticiou: “Em Itabirito 

(a 52 km de Belo Horizonte), a barragem de Rio das Pedras atingiu um nível 

inédito neste fim-de-semana. Pela primeira vez em 50 anos de construção da 

barragem, a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) teve de abrir sua 

comporta de emergência. Com isso, o rio das Velhas passou a receber 300.000 

litros de água por segundo, aumentando o nível das águas, que inundaram 

os municípios de Raposos, Rio Acima, Nova Lima e Sabará. Segundo a Cemig, 

não há risco de rompimento da barragem.”

O evento é característico de ocupação desordenada de terrenos marginais 

a cursos d’água. É comum, quando um reservatório ou um conjunto de 

reservatórios regulariza um curso d’água controlando parcialmente as 

cheias, que a população, acostumada ao controle das vazões e esquecida 

do passado com ocorrências frequentes de inundações, passe a ocupar os 

leitos secundários dos rios a jusante desses reservatórios. Quando ocorre 

uma incidência de descargas extremas, descarregadores de cheias têm 

que ser acionados e os leitos dos rios voltam a ser inundados, embora com 

descargas inferiores às naturais, podendo causar consequências danosas. 

No caso relatado, a operação de descarga de cheias era pouco confiável, pois 

implicava na remoção do travamento com peças de madeira constituintes 

das comportas do vertedouro de emergência.
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