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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica São Domingos está situada no rio São Domingos, no 

município de São Domingos, Estado de Goiás. Foi construída pela Centrais 

Elétricas de Goiás S.A. (CELG) e entrou em operação no segundo trimestre 

de 1990.

O arranjo da usina consta de barragem de enrocamento com núcleo de terra, 

com 18 m de altura e 190 m de comprimento de crista, e de reservatório 

com volume total de acumulação de 4 x 106 m3 e área inundada de 214 ha. 

A potência nominal da usina é de 12.000 kW. A casa de força abriga duas 

turbinas Francis com capacidade de engolimento de 64,4 m3/s cada, sob 

a queda de referência de 44,6 m. Encontra-se atualmente em operação, 

integrando o sistema interligado. 

O arranjo tira partido do forte desnível que o curso do rio apresenta no 

espaço de poucas centenas de metros. A barragem se situa logo a montante 

de um trecho encachoeirado e fortemente encaixado do rio (Figura 2.571).

A tomada d’água é constituída por uma estrutura imersa no reservatório, 

imediatamente a montante de um dique que integra a barragem. A partir 

da tomada d’água, dois condutos metálicos com 2 m de diâmetro cruzam o 

corpo do dique, envelopados por concreto, e mergulham, em seguida, rumo 

à casa de força (Figura 2.572).

O dique é provido de um filtro vertical de areia que se liga a um tapete 

horizontal, ambos envolvendo os condutos metálicos. Um dreno de areia 

em trincheira foi construído sob os condutos para auxiliar no trabalho de 

coletar as águas de infiltração pela base do dique. A saída desse dreno foi 

direcionada para um pequeno talvegue lateral, assinalado na Figura 2.571 
acima, como trincheira drenante.

A situação geológica é complexa. Na área compreendida entre o dique 

da tomada d’água e a casa de força predominam filitos, com intrusões e 

ramificações de tonalito (rocha ígnea plutônica) em corpos com espessura de 

alguns metros a algumas dezenas de metros. As camadas de filito apresentam 

mergulho próximo da vertical e direção transversal a dos condutos forçados, 

favorecendo o fluxo d’água rumo ao fundo do vale. Por outro lado, as feições 

estruturais mais marcantes no tonalito são os falhamentos de direção N50°- 

60°E, praticamente paralelos à direção dos condutos forçados.
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Figura 2.571 – O circuito de adução e a localização do escorregamento 
(assinalado) (Guidicini & Lousa, 1994)
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Figura 2.572 – Casa de força e condutos forçados. Foto colhida durante os 
trabalhos de recuperação da encosta afetada pelo escorregamento  
(assinalada ao fundo) (Acervo CELG in Eletrobras, 2000)
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2. Descrição do acidente

O enchimento do reservatório foi iniciado em 1 de dezembro de 1997 e 

finalizado em oito dias. Os primeiros sinais de movimentação ao longo da 

encosta foram observados em 27 de janeiro de 1998, sendo que, no dia 

seguinte, o processo de escorregamento já estava concluído.

A área afetada pelo escorregamento se situava a meia encosta, do lado 

esquerdo hidráulico dos condutos forçados. A massa escorregada era 

formada por entulho e solos de alteração de filito e tonalito, que são os 

principais litotipos locais. Após o destaque, a massa cumpriu um percurso 

de aproximadamente 15 m na vertical e 30 m na horizontal, indo parar 

junto à estrada de acesso à casa de força, após ter danificado levemente a 

galeria de cabos que acompanha os dutos e encostado no conduto forçado 

esquerdo, embora sem danificá-lo. O escorregamento envolveu um volume 

de cerca de 1.000 m3 de material. 

O topo da área afetada pelo escorregamento se situava a cerca de 25 m abaixo 

do nível d’água do reservatório, a uma distância horizontal de 150 m. Junto 

à base da cicatriz do escorregamento observaram-se diversas surgências de 

pequena vazão, estimadas em 2 l/s a 4 l/s. A água se mostrava limpa, isenta 

de materiais.

3. Consequências do acidente

O escorregamento a meia encosta teve, afortunadamente, consequências 

limitadas e os danos foram de pequena monta, limitados à galeria de cabos 

que acompanha os condutos e ao meio fio da estrada de acesso, que teve 

que ser refeito.

4. Medidas de recuperação

A reconstituição do talude foi feita, primeiramente, erigindo-se um 

muro de gabiões junto a sua base. Acima do nível dos gabiões, a área do 

escorregamento foi reconstituída com solo. Cuidados foram tomados 

de modo a coletar as águas de infiltração em uma única saída. A Figura 
2.573 mostra, do lado direito, o coletor de águas onde as medidas de vazão 

posteriores à reconstituição registraram cerca de 60 l/min. 
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Figura 2.573 – Vista do local do escorregamento após reconstituição (Guidicini & Lousa, 1994)
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5. Causas do acidente 

A mecânica do escorregamento está ligada ao enchimento do reservatório, 

do qual é uma decorrência. Como referido acima, os primeiros sinais da 

movimentação do terreno foram observados cerca de 50 dias após o término do 

enchimento do reservatório. Este foi o tempo de preparação para a saturação 

da encosta e a consequente deflagração do processo de instabilização. Com 

base na geometria do problema e no intervalo de tempo acima referido, 

estimou-se a permeabilidade média da encosta afetada em 2 x 10-2 cm/s.

A mecânica do processo registra, provavelmente, uma primeira etapa de infiltração 

das águas do reservatório pelo fundo do canal de adução e adjacências, e seu 

deslocamento rumo a jusante através de caminhos preferenciais de percolação. 

Provavelmente, trata-se de planos de xistosidade do filito indo acumular-se de 

encontro à massa de solos superficiais pouco permeáveis que recobria parte da 

encosta dos condutos forçados (Figura 2.574).

As poropressões na encosta devem ter se elevado gradualmente até 

ultrapassar a resistência do horizonte de solo superficial, desencadeando 

o escorregamento.

Na mesma época desse evento, constatou-se que a saída do dreno coletor 

geral das águas de infiltração encontrava-se seca. Ficou patente, assim, que 

a rede de fluxo simplesmente ignorou a presença do sistema de drenagem 

de projeto e seguiu seu próprio caminho preferencial, rumo a jusante. 

A expectativa de que a rede de fluxo seguisse os caminhos previstos em 

projeto revelou-se equivocada.

SÃO DOMINGOS GO

Figura 2.574 – Corte vertical ao 
longo do circuito de adução 
(Guidicini & Lousa, 1994)
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