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1. Descrição da barragem

O empreendimento é situado no ribeirão das Pedras, distrito de Passo 

Manso, município de Taió, Estado de Santa Catarina. O ribeirão é barrado 

por represamento de pequena altura, formado por uma soleira livre vertente 

que encaminha as águas para um extenso canal de adução. O canal de 

adução da PCH Rudolf Heidrich tem cerca de 4 km de extensão e é, em 

grande parte, delimitado por paredes de concreto com contraventamentos. 

Não se teve acesso aos dados de projeto.

2. Descrição do acidente

Ocorreram dois acidentes no canal de adução, em épocas diversas. O canal 

estava operando com 100% de sua capacidade quando os dois acidentes 

ocorreram (Figura 2.535). 

A Prefeitura de Taió informou que a PCH, que pertence à empresa Heidrich 

Geração Elétrica, já havia tido problemas com o canal em 2017, quando ele 

rompeu em outro trecho, provocando danos a pelo menos três propriedades e 

causando a morte de diversos animais. Nesta oportunidade, a PCH foi objeto de 

pedido de paralisação pelo Ministério Público de SC. A Figura 2.536 documenta 

o acidente ocorrido em 2017, em outro trecho do canal de adução.

3. Consequências do acidente

Como referido acima, os danos do rompimento de 2019 consistiram na 

inundação de parte da propriedade de uma única família afetada, sem 

perdas de vidas humanas ou de animais. Já no acidente anterior, de 2017, 

ocorreu a morte de diversos animais, além de outras perdas materiais.

RUDOLF HEIDRICH SC

Ribeirão das Pedras
Sem informação
13 de julho de 2017 e 23 de fevereiro de 2019
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Figura 2.535 – Rompimento da parede 
do canal de adução (Internet - http://
www.oblumenauense.com.br/defesa-
civil-de-taio-se-manifesta-sobre-o-
rompimento-do-canal-de-pch/)

Figura 2.536 – Imagem documental 
do acidente de 2017, em outro trecho 
do canal de adução (Internet - http://
www.oblumenauense.com.br/
rompe-canal-que-leva-agua-a-usina-
particular-em-taio-sc)
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4. Medidas de recuperação

Não foi encontrado registro na mídia a respeito de medidas de recuperação 

do acidente de 2019. Já com relação ao acidente de 2017, o extenso relatório 

da Defesa Civil de Taió (DefesaCivilTaió2017) apresenta uma sequência de 

imagens que retratam o processo de recuperação em andamento na data 

da inspeção. 

5. Causas do acidente 

As causas do acidente de 2019 não foram divulgadas pela mídia. No acidente 

de 2017, o laudo técnico da Defesa Civil de Taió apontou a existência de 

falhas nas estruturas da obra, tanto ao longo do canal de adução, quanto 

em outros componentes do empreendimento. 

Constatou-se o comprometimento generalizado da estanqueidade do canal 

com vazamentos em toda sua extensão concretada, sendo que o problema 

na estanqueidade do canal poderia comprometer a estabilidade da encosta 

pelo excesso de água percolada, além do desperdício.

Constatou-se que a estanqueidade foi prejudicada, também, devido às 

paredes laterais do canal de adução terem sido concretadas em duas fases 

distintas (parte superior e inferior), prejudicando a aderência do concreto 

entre as duas partes das estruturas, com consequente infiltração de água e 

vazamentos em toda extensão.

Na extensão do canal de adução em concreto foram identificadas diversas 

patologias construtivas (trincas, fissuras, deficiências em juntas de dilatação, 

falta de armadura, falta de engastamento, vazamentos, etc.).

No trecho do canal escavado a céu-aberto percebeu-se a desestabilização 

do talude, a ocorrência de deslizamentos e de degraus de abatimento a 

montante da obra, além da falta de dispositivos adequados de drenagem e 

revegetação dos cortes/aterros formados.

Finalmente, percorreu-se por caminhamento um degrau de abatimento 

(fissura) recentemente formado a montante do canal a céu aberto sem 

obras estruturantes, o qual se estendia por dezenas a centenas de metros, 

evidenciando instabilidade em uma grande área da encosta devido às 

escavações profundas em seu sopé. Havia potencial para ocasionar 

movimentações com risco de atingir residências a jusante.
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