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1. Descrição da barragem

A barragem de Três Marias, localizada no rio São Francisco, no município de 

Três Marias, Minas Gerais, a 250 km ao norte de Belo Horizonte, foi concluída em 

1961. O comprimento da crista é de 2.700 m, altura máxima de 70 m e volume 

de aterro compactado e enrocamento de 14 x 106 m3. A Figura 2.597 fornece 

uma vista parcial da barragem, com foco no vertedouro na ombreira direita. 
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Figura 2.597 – Vista parcial da barragem e vertedouro (https://www.hojeemdia.com.
br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-
perto-do-limite-de-armazenamento-)

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-perto-do-limite-de-armazenamento-
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-perto-do-limite-de-armazenamento-
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cemig-abre-comportas-da-usina-tr%C3%AAs-marias-que-est%C3%A1-perto-do-limite-de-armazenamento-
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O empreendimento é dotado de um vertedouro na ombreira direita, formado 

por uma soleira de controle com 3,3 m de altura, com sete comportas 

radiais, cada qual com 11 m de largura e 13,7 m de altura, com capacidade 

de vertimento de 8.700 m3/s. A estrutura da ogiva é seguida por uma calha, 

que é horizontal nos primeiros 30 m e depois mergulha com declividade 

variável - de início, próximo a 20%; em seguida, diminui para 3,4% até 

atingir a soleira (flip bucket) a uma distância aproximada de 500 m (esta 

com ângulo de saída de 300 no projeto original) (Figura 2.598). Segundo 

Amarante (1965), a calha foi projetada para escoamento com velocidade 

de 28 m/s (cerca de 100 km/h) e descarga de 1.200 m³/s (apenas 14% da 

capacidade do vertedouro). A dissipação da energia da descarga vertida é 

igual à potência instalada na casa de força (520 MW ou 710 HP).

A largura da calha é variável, de início com 92 m na saída da seção de controle, 

reduzindo-se gradativamente até 60 m, para novamente alargar para 72 m na 

chegada da soleira de lançamento do jato. Os muros que ladeiam a calha 

possuem inclinação da parede interna de 2V:1H e 10 m de altura inicial, 

passando para 12 m na chegada da soleira de lançamento do jato. 
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Figura 2.598 – Arranjo original 
do vertedouro (CBDB, 2002)
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2. Descrição do acidente

Os trabalhos de construção do vertedouro foram concluídos em dezembro de 

1960, com o nível do reservatório a somente 30 cm abaixo da cota da crista 

da ogiva. Em 11 de janeiro de 1961, o nível do reservatório ultrapassou o nível 

da crista da ogiva e deu início a um vertimento não controlado, uma vez que 

as comportas não se encontravam totalmente instaladas e operacionais. 

Naquele momento existia uma rampa de acesso à soleira, partindo da bacia a 

jusante, bem como uma forma para construção de uma ponte em arco.

O fluxo d’água causou uma forte turbulência no trecho final da calha, tendo-

se observado a formação de um vórtice dextrógiro que galgou os muros 

laterais, além da referida forma ter sido arrancada pela força das águas. 

Atribuiu-se a causa da turbulência à obstrução do fluxo pelas colunas 

metálicas de sustentação da forma, o que acabou também erodindo as 

lajes de concreto da calha.

Tentou-se remover as obstruções aumentando o fluxo pelo vertedouro, 

mas quando a vazão atingiu 1.800 m3/s, o galgamento dos muros pelo fluxo 

d’água aumentou, passando a erodir o enrocamento colocado atrás dos 

muros. Reduziu-se então a vazão para 1.200 m3/s.

Amarante (1965) relatou que o atraso na entrega e montagem das sete 

comportas de segmento do vertedouro fez com que no primeiro ano de 

operação o vertedouro tivesse funcionado como descarregador de soleira 

livre. Relatou também que “desde o início da operação em fevereiro de 1961 

observou-se irregularidade do funcionamento, conduzindo o escoamento 

preferencial pela margem esquerda com formação de vortex no sentido 

horário na concha. A situação permaneceu deste modo, agravando-se porém 

com transbordamentos consideráveis no muro esquerdo, tendo, em certo 

dia, inexplicavelmente havido uma inversão de situação, com o escoamento 

passando a concentrar-se no lado direito, com transbordamento sobre este 

muro. Neste período, a descarga alcançou um máximo de cerca de 1.700 m³/s.”

Após vários meses com descargas elevadas, no período de estiagem seguinte 

foi possível a montagem das sete comportas de segmento e o fechamento 

do vertedouro em fevereiro de 1962, que propiciou o acesso à calha quando 

“foi verificado ter havido arrancamento de grande número de placas do fundo 

da calha com deposição das mesmas na concha, formando assim obstrução 

enorme que explicava a irregularidade de funcionamento hidráulico da 

estrutura. Foram feitos reparos de urgência constantes de remoção das 

obstruções, ancoragens das lajes e concretagem de cunhas de regularização 

em regime de emergência. Devido às descargas afluentes, o vertedouro 

foi novamente posto em operação, tendo sido as descargas aumentadas 

paulatinamente. Os mesmos fenômenos observados anteriormente voltaram a 

se repetir com transbordamentos nos muros e irregularidades no escoamento 

ao serem atingidas descargas com valores em torno de 1,200 m³/s.

Sabendo-se que o fundo estava em condições absolutamentes inadequadas, 

decidiu-se reduzir as vazões e controlar as descargas de modo a mantê-las 

abaixo de 900 m³/s, em que o funcionamento era perfeitamente satisfatório, 

até que fosse o fechamento do vertedouro por um período de cerca de três 

meses para que fossem concluídos os reparos definitivos. Isso foi definitiva-

mente possível em agosto de 1962, tendo sido feitos os reparos constantes de 

concretagem de novas lajes ancoradas à rocha com vergalhões de um a uma 

e meia polegada e cerca de 4 m de comprimento, além de acréscimo de 2 m 

na altura dos muros [laterais da calha do vertedouro].

Feitos estes reparos foi o vertedouro colocado em condições normais de ope-

ração em dezembro de 1962.” 
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3. Consequências do acidente

Como mencionado acima, ao se finalizar a instalação das comportas, o 

vertedouro foi fechado para inspeção. Constatou-se que grandes blocos de 

concreto haviam sido arrancados no trecho final da calha, imediatamente a 

montante da soleira de lançamento do jato (Figura 2.599). As lajes da calha 

não haviam sido ancoradas à fundação rochosa. O volume de concreto erodido 

foi avaliado entre 8.000 e 10.000 m3 (CBGB, 2002, pág. 157). Não havendo tempo 

suficiente para reparo completo, foram tomadas medidas emergenciais para 

permitir que o vertedouro continuasse operacional. Em 10 dias removeram-se 

as lajes de concreto arrancadas, lançou-se concreto dental em volta das lajes 

danificadas que permaneceram no local, regularizando-se a superfície, e foi 

feita a reposição do enrocamento erodido do lado externo dos muros.

Com a retomada da operação do vertedouro, constatou-se que o fluxo 

continuava turbulento, tendo-se decidido não operar o vertedouro em 

vazão superior a 900 m3/s, de modo a evitar a erosão do enrocamento atrás 

dos muros e nas margens a jusante.

Figura 2.599 – Remoção de 
blocos de concreto (CBGB, 2002)
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4. Medidas de recuperação

Um intenso trabalho de recuperação levado a termo entre julho e dezembro 

de 1962 incluiu a remoção de lajes de concreto danificadas pela erosão, 

instalação de chumbadores sob as lajes e reconstrução daquelas que 

haviam sido arrancadas. Os muros laterais foram alteados em 2 m no trecho 

final da calha e uma nova laje foi implantada a jusante da soleira para 

proteção em caso de vazões reduzidas.

Ainda assim, o vertedouro continuou operando de forma insatisfatória para 

vazões entre 1.200 m³/s e 1.800 m3/s. Neste intervalo de vazão, a turbulência 

na ultrapassagem da soleira causava o galgamento dos muros laterais, com 

consequente erosão da própria base dos muros. A Figura 2.600 documenta 

o galgamento do muro esquerdo, durante uma cheia em 1979.
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Figura 2.600 – Galgamento (assinalado) do muro esquerdo da calha durante uma cheia 
em 1979 (CBGB, 2002)
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Seguiu-se a isso, em 1978, uma investigação em modelo hidráulico reduzido, 

em que foram testadas diversas alternativas capazes de solucionar o 

problema do vertedouro. Optou-se por uma solução que implicava em 

levantar o piso da calha na aproximação à soleira terminal e modificar o 

ângulo de saída do jato, diminuindo-o para 300 (Figura 2.601).

A modificação foi executada entre maio e outubro de 1984, em época de 

estiagem. Para colocação do preenchimento em concreto foi empregada 

a técnica de CCR, que permitia maior rapidez na conclusão dos trabalhos. 

Essa modificação permite atualmente a formação do jato com 1.300 m3/s.

Em seguida, os testes de operação com abertura alternativa de comportas 

indicaram a necessidade de novos ajustes relacionados à rugosidade do 

piso da calha, o que influenciava a capacidade de descolamento do jato ao 

atingir a soleira terminal.
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Figura 2.601 – Modificação inserida no piso da calha com mudança do ângulo de saída do jato (CBGB, 2002)
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5. Causas do acidente 

À origem do acidente ocorrido na calha do vertedouro está a permanência 

de materiais e estruturas relacionados à construção. Estes interferiram 

fortemente com o fluxo d›água quando o vertedouro teve que ser acionado 

na fase final de construção, época em que a instalação das comportas de 

segmento ainda não havia sido concluída e havia obstruções na calha por 

materiais de construção e formas ancoradas na calha.

Sucharov & Viotti (2010) afirmam que “esse fato sublinha a importância de um 

planejamento muito cuidadoso de fechamento do desvio, considerando o risco 

de cheias e de possíveis danos às estruturas. Ficou evidente que a ancoragem 

das lajes deveria ter sido feita durante a construção original da laje.

Durante o estágio de projeto, os ensaios em modelo hidráulico deveriam ter 

sido realizados cobrindo toda a faixa de descargas do vertedouro e não apenas 

para descargas elevadas acima de 2.000 m³/s para verificar a cheia máxima de 

projeto. Outro tanto de atenção deveria ter sido dado às descargas inferiores, 

conforme se pode ver pela operação deficiente no protótipo para tais vazões.”

Durante a etapa de projeto, o modelo hidráulico reduzido do vertedouro somente 

testou o comportamento para vazões elevadas, superiores a 2.000 m3/s, mas os 

problemas no protótipo acabaram se revelando para vazões mais baixas, pela 

dificuldade de descolamento do jato ao alcançar a soleira final. 
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