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1. Descrição da barragem

Localizada na divisa entre os Estados do Pará e Amapá, no município de 

Laranjal do Jari, a hidrelétrica Santo Antônio do Jari aproveita uma das 

quedas naturais do rio homônimo. A construção da hidrelétrica foi iniciada 

em agosto de 2011. Segundo a EDP, concessionária da usina, esta tem 

capacidade instalada de 373,4 MW, com início de operação em 2014.

2. Descrição do acidente

Em 29 de março de 2014 ocorreu o galgamento da ensecadeira de montante. 

A barragem estava concluída e a ensecadeira de montante seria desativada 

na semana seguinte para o primeiro enchimento do reservatório. Quatro 

funcionários estavam trabalhando em acabamentos na estrutura da 

tomada d’água a cerca de 1 km a jusante da ensecadeira. Quando a água 

galgou a ensecadeira, levando-a ao colapso, os operários foram atingidos 

pelas águas. Apesar do rompimento da ensecadeira, não ocorreram danos 

à barragem (Figura 2.570).
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Figura 2.570 – Vista parcial da barragem e da 
área invadida pelas águas após o rompimento 
da ensecadeira de montante (g1.globo.com/ap/
amapa, 30/03/2014)
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3. Consequências do acidente

Os quatro operários que estavam na área do colapso da ensecadeira 

faleceram ao serem atingidos pela correnteza que se seguiu ao galgamento 

da ensecadeira de montante. Os danos materiais foram de pequena monta, 

visto que a estrutura da barragem, em concreto, já estava finalizada e resistiu 

à súbita invasão do espaço ensecado pelas águas. Um guindaste utilizado 

na obra ficou danificado.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas referências aos trabalhos de recuperação que, 

obviamente, ocorreram. 

5. Causas do acidente

As causas do acidente foram atribuídas à rápida elevação do rio Jari em 

decorrência das fortes chuvas que ultrapassaram a cota tida pelo projeto 

como suficiente para a fase de construção.
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