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1. Descrição da barragem

Durante fortes chuvas ocorridas no início de fevereiro de 2018, relatou-se o 

rompimento simultâneo de cinco barragens na região de São José do Rio 

Claro, a cerca de 300 km de distância de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

2. Descrição do acidente

Segundo o secretário-adjunto de Proteção e Defesa Civil do Estado, a 

sequência de eventos teve início em uma pequena central hidrelétrica que 

não suportou a vazão decorrente de intensa chuva e provocou uma reação 

em cadeia, rompendo mais quatro barragens situadas a jusante.

Técnicos da Defesa Civil Estadual e do Centro Integrado de Operações 

Aéreas (CIOPAER) sobrevoaram a área atingida após rompimento das 

barragens para avaliar os danos (Figura 2.577). Os prejuízos ambientais 

seriam posteriormente levantados por técnicos da SEMA.
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Figura 2.577 – Imagem do 
rompimento da PCH, ocorrido 
em 04/02/2018 (Foto Sema-MT 
e Ciopaer-MT)
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Uma das fazendas atingidas foi a Agromar, de propriedade do Grupo Bom 

Futuro. Em nota divulgada, o Grupo afirmou que o rompimento ocorreu em 

uma propriedade vizinha. O problema causou a queda de parte do aterro e 

da ponte que dava acesso à fazenda da Agromar, deixando-a isolada. Além da 

ponte, um reservatório da fazenda foi atingido e teve parte de sua barragem 

rompida, causando inundação na casa de máquinas (Figura 2.578).

3. Consequências do acidente

Os prejuízos ambientais foram elevados, apesar de não quantificados. Não 

houve perdas de vidas humanas.

4. Medidas de recuperação

Não foi encontrada qualquer referência a medidas de recuperação.

5. Causas do acidente 

A ocorrência de chuvas intensas gerou descargas elevadas que ocasionaram 

a sequência de rompimentos de barragens por galgamento, provavelmente.

6. Material consultado

G1.GLOBO – Cinco barragens não suportam volume de água após chuvas 

e rompem em MT. Internet - https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/

cinco-barragens-nao-suportam-volume-de-agua-apos-chuvas-e-se-

rompem-em-mt.ghtml acessado em 02/11/2018. Acesso em: 13/11/2018.

Figura 2.578 – Uma das barragens rompidas em efeito escada (Foto Sema-MT e 
Ciopaer-MT)
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