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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica de Sá Carvalho possui dois sistemas de adução e 

geração desenvolvidos em paralelo. O primeiro foi construído na década de 

50 e o segundo, na década de 90 (Figura 2.537). Em 1996, a Companhia 

de Aços Especiais Itabira (ACESITA) colocou em operação a expansão da 

usina, consistindo em um novo sistema de túneis de baixa pressão (1-A e 

2-A), câmara de equilíbrio, chaminé de controle e túnel de alta pressão, 

aduzindo as águas para a nova casa de força situada à margem esquerda do 

rio Piracicaba. A capacidade de geração passou assim de 48 MW, do sistema 

implantado na década de 50, para 78 MW, em função da adição de 30 MW 

do novo sistema.
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Figura 2.537 – Sistema 
integrado das usinas,  
com indicação do local  
do acidente (CEMIG)
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2. Descrição do acidente

Decorridos três meses desde a entrada em operação do novo sistema, 

ocorreu um vazamento na região da câmara de equilíbrio e túnel de alta 

pressão, o que induziu a uma ruptura hidráulica e consequente deslizamento 

do manto de intemperismo da encosta local. 

Após a paralisação do sistema de adução, inspeções internas ao túnel 

(2-A) mostraram que no entorno da câmara de equilíbrio e do cotovelo 

superior haviam ocorrido danos irreparáveis no revestimento de concreto, 

provocados por fraturamento hidráulico e erosões no próprio maciço 

rochoso (Figura 2.538).

Figura 2.538 – Seção 
longitudinal do sistema 
de adução, ressaltando 
as fraturas subverticais na 
área do cotovelo do túnel 
de alta pressão (Coppedê & 
outros, in Santos, 2009)
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3. Consequências do acidente

A consequência imediata foi a paralisação da geração na casa de força 

implantada na década de 90. Além disso, o deslizamento afetou instalações 

prediais da unidade automatizada de apoio à operação do sistema ferroviário 

Vitória-Minas da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), quase provocando sua 

interdição, bem como da BR 262, que liga Belo Horizonte a Vitória.

4. Medidas de recuperação

Após a paralisação do circuito adutor dos túneis 1A-2A, seguida pelo 

esvaziamento destes túneis, adotaram-se como principais medidas de 

recuperação a blindagem do conduto de alta pressão por revestimento 

metálico e a concretagem de trechos do túnel 2A nas imediações da câmara 

de carga e da chaminé de equilíbrio. Afinal, nesses locais foram identificadas 

trincas nas paredes em rocha, por onde ocorriam as fugas da água que iam 

sobrecarregar o lençol freático local.

5. Causas do acidente

O conduto de alta pressão havia sido revestido apenas por concreto em toda 

sua extensão inclinada e em parte do trecho horizontal. A ruptura do conduto 

ocorreu devido à falta de confinamento do maciço, em virtude de seu estado 

de relaxação, e pela presença de grande número de fendas verticais. Além 

disso, a situação foi agravada por defeitos construtivos no próprio concreto. O 

revestimento de concreto não resistiu sozinho às pressões internas.

O vazamento de água do sistema pressurizado, por sua vez, tornou-se a 

causa do escorregamento (já referido) da cobertura de solos coluvionares 

e residuais da encosta, em área próxima às instalações prediais da unidade 

automatizada de apoio à operação do sistema ferroviário Vitória-Minas da 

CVRD, quase provocando sua interdição, bem como da BR 262, que liga 

Belo Horizonte a Vitória.

Brito (1998), embora não identifique nominalmente a UHE Sá Carvalho, 

fornece elementos que a identificam com clareza e apresenta sua 

interpretação a respeito das causas do acidente:

“Em outro projeto, em gnaisse com mergulho suave, o alívio de tensões na en-

costa foi tão intenso que várias juntas verticais se abriram no alto da encosta, 

algumas até 60 cm, em extensões que atingiam dezenas a centena de metros. 

Mesmo tendo sido revestido com concreto neste trecho, o conduto forçado sofreu 

vazamentos incontroláveis. A causa principal foi provavelmente a baixa tensão 

residual no maciço associada ao nível de água muito baixo que se estabeleceu 

na encosta, provocando deformações excessivas no concreto, o que foi agravado 

por defeitos construtivos. As trincas eram conhecidas, pois ocorriam em pequeno 

túnel antigo usado para acesso aos condutos antigos. Vários desenhos antigos 

relatavam e documentavam as fendas da encosta. O conduto teve que ser para-

do durante cerca de três meses para reparos e colocação de blindagem metáli-

ca. Uma das maiores dificuldades enfrentadas durante o projeto de reparo foi a 

inexistência de mapeamento geomecânico da fase de construção.”
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