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1. Descrição da barragem

A usina hidrelétrica Sinop foi implantada entre os municípios de Cláudia e Itaúba, 

no rio Teles Pires, Estados do Pará e do Mato Grosso, sob a gestão da Companhia 

Energética Sinop. Com o reservatório atingindo áreas nos municípios de Sinop, 

Cláudia, Sorriso, Itaúba e Ipiranga do Norte, a usina tem potência instalada de 

402 MW, capaz de abastecer uma cidade com 1.600.000 habitantes. O sítio da 

hidrelétrica é localizado a cerca de 70 km da cidade de Sinop.

Quando do acidente, as escavações estavam praticamente finalizadas e já havia 

sido iniciada a concretagem das estruturas da tomada d’água e do vertedouro. 

A área da casa de força estava sendo preparada para início da concretagem.

2. Descrição do acidente

No dia 8 de outubro ocorreu um desmoronamento de grandes proporções, 

envolvendo a parede direita da escavação da casa de força e do canal de fuga. 

Na manhã do dia 8, o monitoramento diário realizado durante a construção 

permitiu a detecção de movimentações na estrutura da rocha e/ou do solo 

tratado com concreto projetado. Verificou-se que as aberturas de trincas 

existentes próximas e paralelas à borda da parede de escavação haviam 

aumentado significativamente. Isso desencadeou o estado de alerta e a área 

das escavações da casa de força e do canal de fuga foram evacuadas. A obra 

entrou em compasso de espera do rompimento da parede, que se percebia 

iminente, apesar da dimensão do evento não ser previsível. O colapso da 

parede, documentado pelos próprios trabalhadores, teve duração inferior a 

dois minutos (Figura 2.585). 

A sequência de imagens mostra que, antes da ruptura, a parede se encontrava 

revestida por uma capa contínua de concreto projetado, provido de fibra ou 

tela metálica, ancorada na rocha e/ou no solo por meio de chumbadores.

Nos dias anteriores, uma chuva de 36 mm (no dia 6 de outubro) sinalizava 

o final do período seco e o início da estação das chuvas. No dia do evento, 

observa-se nas imagens que a parede se encontrava seca, com manchas de 

umidade (Figura 2.586).

Uma segunda imagem (Figura 2.586), tirada de outro ângulo, a partir de 

montante, registra praticamente o mesmo instante da imagem anterior.

SINOP MT

Teles Pires
Março de 2014 a março de 2019
8 de outubro de 2015
Jornalística



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

Figura 2.586 – Outra imagem, 
tirada no mesmo instante, a 
partir de montante olhando 
para jusante (Internet)

Figura 2.585 – O momento do 
colapso da parede direita de 
escavação da casa de força/
canal de fuga (Internet - http://
g1.globo.com/mato-grosso/
noticia/2015/10/video-mostra-
desmoronamento-de-obras-de-
usina-hidreletrica-em-mt.html)
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3. Consequências do acidente

O colapso da parede de escavação deu diversos sinais de que iria ocorrer, 

de modo que foi possível afastar pessoas e equipamentos, reduzindo os 

possíveis danos. O evento, como não podia deixar de ser, deve ter tido 

algum impacto no cronograma das obras e trabalhos adicionais, embora 

não haja informações a respeito.

4. Medidas de recuperação

Tampouco foram encontradas informações a respeito das medidas de 

recuperação. É provável que uma avaliação das condições de segurança 

do talude remanescente tenha levado à implementação de técnicas e 

dispositivos de estabilização, por tirantes, chumbadores, concreto projetado 

e drenos superficiais e profundos. As medidas devem ter sido suficientes 

para estabilizar provisoriamente a parede de escavação até que a cavidade 

da casa de força viesse a ser preenchida pela própria estrutura projetada.

5. Causas do acidente 

Não foram fornecidas à mídia informações suficientes para lançar luz sobre 

as causas do colapso da parede de escavação. A coincidência do evento 

com o início da estação chuvosa pode indicar que o súbito aumento das 

pressões hidrostáticas sobre a referida parede tenha contribuído para 

desencadear o processo de ruptura.

6. Material consultado

G1.GLOBO – Vídeo mostra desmoronamento de obras de usina hidrelétrica 

em MT. Texto extraído da internet - http://g1.globo.com/mato-grosso/

noticia/2015/10/video-mostra-desmoronamento-de-obras-de-usina-

hidreletrica-em-mt.html. Acesso em: 13/11/2018.
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