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Premissa

O sistema de adução de águas na PCH São Tadeu I sofreu um grave 

acidente em 11 de novembro de 2009. A usina estava em fase de testes 

dos equipamentos eletromecânicos e o acidente causou sérios danos às 

obras civis e aos próprios equipamentos, retardando em mais de um ano a 

entrada em operação da usina.

O acidente não foi noticiado na mídia e não alcançou, portanto, notoriedade. 

As informações encontradas sobre o caso da PCH São Tadeu I resultam, 

primeiramente, de uma consulta à Internet, onde foi localizado um extenso 

relatório de autoria da ANEEL, condensando informações suficientes para 

formatar um quadro a respeito do caso.

Em seguida, foi acessada na Internet uma palestra proferida em 2017 

pelo professor Milton Kanji, na Universidade de São Paulo, trazendo 

esclarecimentos sobre o sinistro. 

1. Descrição da barragem

A PCH São Tadeu I é localizada na serra de São Vicente, cerca de 70 km a sudeste 

de Cuiabá, no município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso. 

O empreendimento consiste no represamento do rio Aricá-Mirim, com captação 

de água por uma tomada d’água, seguida por um túnel de adução com 2.460 m 

de extensão, com uma queda bruta de 200 m. O túnel é em arco-ferradura, com 5 

m de altura e 4,5 m de largura, perfazendo 7,60 m3 de seção (ANEEL, págs. 41- 42).

A barragem principal possui extensão de crista de 230 m e altura máxima 

de 30 m, com seção em aterro compactado. O vertedouro se localiza na 

ombreira esquerda, com largura de 12,80 m e capacidade de descarga de 

172 m3/s, dotado de calha com extensão aproximada de 200 m. A tomada 

d’água é situada à esquerda hidráulica do vertedouro. A casa de força é 

localizada em área externa, afastada do desemboque do túnel em algumas 

dezenas de metros (Figura 2.579). Nela foram instaladas duas unidades 

geradoras com potência total de 18 MW.
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Figura 2.579 – Localização do empreendimento (Google Earth, de 27/07/2017)
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2. Descrição do acidente

O túnel de adução se encontrava na fase final de enchimento. Segundo 

laudo técnico elaborado em dezembro de 2010 (ANEEL, págs. 77-78), o 

sinistro ocorreu ao final do túnel de adução, isto é, perto do desemboque, e 

consistiu na ruptura hidráulica da seção, com abertura de fraturas na rocha, 

pelas quais a água escoou, emergindo na parte superior da encosta e nos 

taludes laterais a jusante do túnel (Figura 2.580). 
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Figura 2.580 – A montante da casa de força observa-se o conduto forçado 
saindo do túnel de adução (Google Earth, de 27/07/2017)
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Sob pressão hidrostática de 20 atm (equivalente aos 200 m de desnível) 

ocorreu a ruptura do maciço rochoso imediatamente a montante do final 

da blindagem metálica, com abertura de fendas que se propagaram até a 

superfície do terreno, possibilitando o escape da água que preenchia o túnel. 

O frágil revestimento de concreto projetado não desempenhou papel eficaz 

de resistência, tendo sido rompido com facilidade (Figuras 2.581 e 2.582).

No trecho do túnel principal e no túnel auxiliar ocorreram desmoronamentos 

parciais. A montante da extensa superfície de ruptura, o túnel sofreu apenas 

pequenos danos como consequência do esvaziamento instantâneo de sua seção. 

A massa d’água que se precipitou para fora do túnel através das fendas 

abertas sob pressão alcançou rapidamente a casa de força, inundando-a 

(Figura 2.583).
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Figura 2.581 – Extensa trinca assinala a superfície de ruptura interna no túnel de adução. A seta indica o túnel 
auxiliar (Kanji, 2017)
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Figura 2.583 – Casa de força inundada (Kanji, 2017)

Figura 2.582 – Outro aspecto de detalhe da extensa trinca que define o contorno 
da área afetada (Kanji, 2017)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, quando do evento de 11 de novembro de 2009, o 

empreendimento estava finalizado em suas obras civis e os equipamentos 

de geração de energia estavam em fase de teste. Além dos danos causados 

no interior do túnel, o sinistro ocasionou o alagamento da casa de força e 

consequente paralisação dos testes.

4. Medidas de recuperação

Para elaboração dos projetos de recuperação dos danos decorrentes do 

sinistro (ANEEL, pág. 78) foi contratada empresa de Engenharia especializada 

em projetos de usinas hidrelétricas, com o seguinte escopo:

a) determinação da extensão da nova blindagem;

b) projetos estruturais das bases de apoio e blocos de ancoragem do novo 

conduto;

c) análise hidráulica do conduto metálico;

d) projeto estrutural da nova estrutura de transição;

e) mapeamento geológico da área sinistrada;

f) recomendação de tratamentos geológicos;

g) projeto do novo rock trap.

A proprietária do empreendimento produziu, na etapa de recuperação, uma 

série de relatórios progressivos registrando o andamento dos trabalhos de 

reconstrução das obras. Em 10 de agosto de 2010, por exemplo, a empresa 

apresentou à ANEEL o 38° Relatório de Progresso de Empreendimento 

– Julho/2010, em que descrevia a situação da PCH. No citado relatório é 

referida a recuperação das obras civis e dos equipamentos eletromecânicos, 

danificados em decorrência do sinistro no túnel de adução. No túnel de 

adução, os tratamentos geotécnicos se encontravam em andamento. 

A recuperação dos equipamentos havia sido finalizada e a maior parte 

destes já se encontrava na obra, aguardando a remontagem. Os trabalhos 

de recuperação das unidades geradoras haviam sido finalizados. O trecho 

inicial blindado do conduto forçado estava em fase de pré-montagem em 

segmentos maiores, para posterior montagem interna no túnel.

Em dezembro de 2010 a usina foi autorizada a realizar os testes de 

comissionamento das máquinas e, em seguida, a iniciar a operação comercial.
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5. Causas do acidente

O relatório para a ANEEL não aborda as causas do acidente. O trabalho 

de Kanji (2017) atribui o sinistro ao fato de a pressão interna no túnel ter 

ultrapassado a pressão de confinamento do terreno, isto é, a resistência do 

maciço rochoso circundante.

O mapeamento geomecânico das paredes do túnel havia mostrado que 

o maciço rochoso não se encontrava intacto como admitido pelo projeto. 

Consequentemente, para suportar com segurança as pressões internas, a 
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Figura 2.584 – Definição do critério 
para determinação da extensão da 
blindagem (Kanji, 2017)

blindagem deveria ter se estendido 290 m para o interior do túnel a partir do 

desemboque (Figura 2.584).

Cabe aqui um comentário final. É sabido que se aprende mais com os erros 

do que com os acertos. Silenciar sobre casos de acidentes pode resguardar 

proprietários, projetistas e construtores, mas em nada contribui para a 

evolução do conhecimento e do aprendizado. Divulgar as circunstâncias 

de acidentes ocorridos equivale a contribuir para que eventuais erros 

praticados ontem não voltem a acontecer amanhã, evitando-se novos 

reveses com os consequentes danos e vítimas.
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6. Material consultado

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – Processo n° 48500.000190/2003-95 - Interessado: São Tadeu Energética Ltda. Assunto: Acompanhamento de 

implantação da PCH São Tadeu I – RelatóriosLotufoProgressoRecuperação2010.pdf. 141 páginas. http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/

Pedido/Attachments/407460/RESPOSTA_PEDIDO_48500%200190%202003.pdf – internet - Acesso em 02/05/2019.

KANJI, M.A. – Obras em rocha – Influência da Geologia – USP – PEF 2507 – 2017. 126 páginas. Internet - https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3424462/

mod_resource/content
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