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PREFáCIO

Túneis hidráulicos são obras lineares abertas em espaços subterrâneos e que se 

destinam à passagem da água para os fins mais variados, tais como a adução para 

abastecimento em áreas urbanas, o controle de enchentes, o desvio de rios, o aporte 

para geração de energia ou para irrigação, a restituição das águas ao leito original, 

o recalque e a transposição de bacias etc. Pressurizados ou não, são obras de seção 

geralmente reduzida, cuja terceira dimensão, a extensão, pode variar entre dezenas 

de metros e dezenas de quilômetros.

O livro aborda as principais causas de acidentes e incidentes, entre as quais se 

destacam o conhecimento insuficiente do quadro geológico-estrutural e das carac-

terísticas geotécnicas do meio; falhas e imprecisões na elaboração do projeto e na 

definição das formas de tratamento e/ou revestimento dos túneis; deficiências na 

aplicação das formas de tratamento e/ou inobservância das determinações de pro-

jeto; falhas e impropriedades nas etapas de enchimento, operação e esvaziamento 

dos túneis.

O foco deste livro são os eventos e contratempos que se manifestaram na fase 

operacional dos empreendimentos. Entretanto, alguns casos de acidentes de rele-

vante impacto ocorreram na etapa final de construção e serão aqui considerados.

A obra é dividida em duas partes. A primeira consiste em um texto de caráter 

geral. A segunda apresenta 11 relatos de casos de acidentes e incidentes registrados 

no Brasil em túneis hidráulicos, sendo que oito deles são identificados, enquanto os 

últimos três casos descritos permanecem no anonimato, pelo fato de os autores não 

disporem de autorização para divulgação. Todos os casos identificados constam de 

registros de domínio público, na forma de artigos em revistas, congressos, livros etc.
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INTRODuçãO

Componentes típicos de usinas hidrelétricas e de sistemas de adução para 

abastecimento em áreas urbanas, os túneis de adução pressurizados ou 

em fase de pressurização representam, como não poderia deixar de ser, o 

elemento mais vulnerável à incidência de acidentes e incidentes.

Em complexos que se destinam à geração de energia elétrica ou à ope-

ração de estações de captação e distribuição de água, os túneis condutores 

de água se articulam e alternam com outras obras subterrâneas, quais 

sejam, cavernas, poços e chaminés, cada qual com sua função específica 

(acesso, ventilação, alívio de pressões etc.).

Veja-se, por exemplo, o caso da UHE Serra da Mesa, no rio Tocantins (GO), 

onde o conjunto de obras subterrâneas registra como principais componen-

tes três túneis de adução, três túneis de pressão, casa de força de grandes 

dimensões, três túneis de sucção, chaminé de equilíbrio e um túnel de fuga, 

além de diversos outros poços de acesso, passagem de cabos e exaustão, 

totalizando 550.000 m³ de escavações subterrâneas em rocha (Fig. I.1).

Como contraponto ao exemplo de uma usina hidrelétrica, apresenta-se 

o caso de uma grande estação de captação, tratamento e distribuição de 

água para abastecimento da área metropolitana do Rio de Janeiro, repre-

sentada pelo Sistema Guandu. Dentro desse sistema, implantou-se, na 

década de 1960, uma nova elevatória de água bruta partindo da estação 

de tratamento de água do Guandu e que consistiu na construção de um 

túnel sob pressão até a estação de tratamento da Elevatória do Lameirão, 

situada a 64 m de profundidade, toda escavada em rocha, e um túnel- 

-canal ligando a elevatória, localizada em Santíssimo, ao reservatório dos  
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Introdução 9

Macacos, localizado no Horto, região urbana da cidade do Rio de Janeiro. O con-

junto das obras subterrâneas incluiu, além do referido túnel de pressão de 11 km 

de extensão, uma chaminé de equilíbrio, dois poços de recalque e um túnel-canal 

de 32 km, além de túneis de acesso, poços de elevadores e galerias de bombas e de 

válvulas (Fig. I.2).

A complexidade dos sistemas subterrâneos de condução de água em condições 

pressurizadas, como nos dois casos apontados, soma-se à diversidade de condições 

físicas, geológicas, geométricas e ambientais e constitui um desafio à capacidade de 

projetistas e construtores avaliarem corretamente o equilíbrio de forças atuantes 

(pressurização) e resistentes (meio externo), de modo a atender aos requisitos de 

segurança necessários.
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fig. I.2 Esquema da elevatória subterrânea do Lameirão (RJ)

Fonte: Cedae (s.d.).
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1DEFINIçõES E DADOS 
ESTATíSTICOS

Ao longo do presente texto, o termo acidente indica a ocorrência de uma 

anormalidade, ou imprevisto, de proporções significativas, capaz de 

comprometer, parcial ou totalmente, a funcionalidade do sistema. Em 

obras subterrâneas, enquadram-se na categoria de acidentes as ruptu-

ras dos componentes condutores de água que determinam a interrupção 

das operações e requerem intervenção imediata para sua recuperação. O 

termo incidente indica a ocorrência de algum evento anormal, ou imprevis-

to, de amplitude limitada, que revela o desempenho inadequado de algum 

componente, mas sem o comprometimento do sistema, requerendo a 

adoção de medidas corretivas, sob risco de agravamento.

A documentação disponível sobre acidentes e incidentes na fase opera-

cional de obras subterrâneas é escassa, devido às costumeiras divergências 

entre as partes envolvidas na identificação das causas e na atribuição de 

responsabilidades, que restringem a divulgação das informações. Na fase 

pós-construtiva, quando qualquer contratempo tende a adquirir dimen-

sões avultadas pelos reflexos negativos na operacionalidade do sistema e 

nas consequentes implicações financeiras, as restrições à divulgação dos 

dados se multiplicam e pouquíssimos casos alcançam notoriedade ou têm 

seus aspectos técnicos divulgados.

Via de regra, as disputas entre as partes envolvidas se protraem por 

anos, na esfera judicial ou fora dela, e a discussão dos aspectos técnicos 

se restringe ao âmbito das audiências. Assim, considera-se auspiciosa a 

possibilidade de colocar em discussão alguns poucos casos de acidentes e 

incidentes em túneis hidráulicos registrados na etapa final de construção 
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2CAuSAS DE ACIDENTES E 
INCIDENTES EM TúNEIS 
HIDRáuLICOS

2.1 Aspectos gerais

A abertura de um túnel representa um evento invasivo para o meio físico 

em que é inserido, seja rochoso ou terroso, analogamente a uma intervenção 

cirúrgica no corpo humano, com todas as consequências e reflexos que disso 

decorrem. O meio físico, que se encontrava em equilíbrio, é repentinamente 

submetido à remoção de uma parcela de sua massa. Desencadeia-se então um 

rearranjo espacial em busca de uma nova condição de equilíbrio, que depen-

de das características físicas e mecânicas do meio impactado. O campo de 

tensões resulta modificado e a rede de fluxo existente, imposta pela presen-

ça de nível freático, passa a ser atraída ou dispersa pela nova cavidade, que 

atua à semelhança de um grande dreno ou de uma grande fonte, podendo 

sofrer alterações significativas. Caso o meio impactado possua característi-

cas geomecânicas pobres, a permanência da cavidade estará na dependência 

de intervenções que a auxiliem a se manter nas dimensões planejadas.

A grande diversidade de aspectos associados a projeto, construção e 

operação de obras subterrâneas dificulta a sistematização das causas de 

acidentes e incidentes, mas, ao mesmo tempo, induz a cogitar uma pri-

meira forma genérica de ordenamento. Adotando-se o critério sequencial 

cronológico, que ordena as ocorrências nas diversas etapas de implemen-

tação do projeto, pode-se dizer que a origem de acidentes e incidentes 

ocorridos na fase operacional decorre de:

•	 conhecimento insuficiente do quadro geológico-estrutural e das 

características geotécnicas do meio rochoso/terroso devido a lacu-

nas na fase de investigações, incluindo interpretação inadequada;

Patologia.indb   16 04/04/2022   11:32:57



20 Patologia de túneis Hidráulicos

2.4 Falhas construtivas e/ou inobservância das determinações 

 de projeto

2.4.1 Inadequação do plano de desmonte a fogo

Falhas construtivas são de natureza variada, começando pela não consideração 

do sistema de compartimentação do maciço rochoso na definição do esquema de 

escavação a fogo, adotando-se um plano de desmonte padrão que irá provavelmente 

resultar na obtenção de uma cavidade disforme, com sobrescavação excessiva.

Esse é o caso ocorrido na abertura de um túnel de adução em maciço granito- 

-gnáissico, com sistema de compartimentação cúbico, seção em arco-retângulo, com 

cerca de 45 m² de área e extensão aproximada de 1.000 m, escavado adotando-se 

um plano de desmonte padrão, que resultou em níveis de sobrescavação variáveis 

em função da classe de maciço rochoso, mas significativamente elevados em todas 

as classes. Como se depreende da Tab. 2.1, a sobrescavação média oscilou entre 30% 

para a classe C1 de maciço até 53% para a classe C5, com pico de 81% e média geral 

de 33%. O significado físico da média geral equivale a acrescentar em volta da seção 

do túnel uma faixa com 0,73 m de largura ou, em outras palavras, a escavar 15 m³ a 

mais por metro linear.

O gráfico da Fig. 2.2 apresenta a distribuição da sobrescavação ao longo do referi-

do túnel, associada à classe de maciço rochoso.

A escavação do túnel procedeu a partir de duas frentes de avanço (emboque e 

desemboque). As informações obtidas, aqui apresentadas de maneira sumária, são indi-

cativas de que o plano de desmonte a fogo inicialmente assumido não sofreu mudanças 

no sentido de buscar resultados melhores, tendo permanecido o mesmo até o final das 

escavações. A abertura do túnel com seção em arco-retângulo em um maciço grani-

to-gnáissico com sistema de compartimentação cúbico foi conflituosa e resultou nas 

sobrescavações anteriormente referidas. A Fig. 2.3 traz uma imagem de um dos embo-

ques do túnel de adução e mostra a dificuldade de compatibilização do projeto com a 

realidade de campo, isto é, com o sistema de compartimentação do maciço.

Tab. 2.1 Correlação entre classe de maciço rochoso e sobrescavação em um caso real de 

abertura de túnel em maciço granítico

Seções de escavação
Classe de maciço rochoso

C1 C2 C3 C4 C5

Sobrescavação média (%) 29,87 34,28 35,50 35,53 53,28

Largura da faixa de sobrescavação média da seção (m) 0,66 0,75 0,78 0,78 1,17
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3DIRETRIzES DE PROJETO

3.1 Aspectos gerais

Em túneis hidráulicos a capacidade de confinamento é, normalmente, confe-

rida pelo meio natural rochoso em parte de sua extensão, sendo, porém, ne- 

cessário prover meios de complementá-la quando necessário. A necessidade 

de reforço interno na seção do túnel é geralmente suprida por blindagem 

metálica, instalação de cambotas metálicas ou execução de revestimento de 

concreto armado nos trechos considerados críticos (classes IV e V).

Para a definição do projeto, no que se refere à necessidade (ou não) e à 

escolha do tipo de revestimento a ser adotado, é preciso avaliar cuidado-

samente o contexto físico (e fisiográfico), visto que uma série de elementos 

entram em jogo, cada qual com seu significado e importância. A Fig. 3.1 

explicita tais elementos na seção longitudinal de um túnel de adução de 

uma usina hidrelétrica. São, a saber:

•	 configuração da encosta em que o túnel é inserido;

•	 confinamento longitudinal e transversal;

•	espessura do capeamento de solo (não representado na figura);

•	 topo do maciço rochoso (Hr);

•	 lençol freático original (Hf );

•	 carga estática em relação aos demais elementos (He);

•	pressão interna total (Hi);

•	 linha piezométrica ou nova linha freática após pressurização;

•	 carga dinâmica em relação aos demais elementos (Hd);

•	 espessura da cobertura de rocha, medida normalmente à encosta (Ln);

•	declividade do terreno nas seções transversais ().
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Diretrizes de projeto 39

3.2.2 Concreto simples ou armado

O revestimento do túnel com concreto simples ou armado atende à necessidade de 

estabilização da seção, de resistir à pressão interna, desde que moderada, e também 

de satisfazer requisitos hidráulicos de rugosidade das paredes, do piso e da abóba-

da. Entretanto, acima de determinados níveis de pressão, o concreto cede à tração, 

exibindo uma malha de trincas, embora com abertura menor quanto mais densa for 

a malha de ferros. Por esse motivo, o concreto não preenche os requisitos de estan-

queidade perfeita, que somente são atingidos pela blindagem metálica.

Revestir um túnel com concreto armado requer a colocação prévia de formas, 

de modo que o concreto seja lançado no intervalo entre a forma e a parede rochosa. 

Trata-se de uma operação lenta e onerosa. Em situações logísticas favoráveis é 

possível utilizar estruturas metálicas com formas especialmente dimensionadas 

para trazer maior eficiência às opera-

ções (Fig. 3.7).

Seja qual for o tipo de forma utiliza-

da, é comum a persistência de espaços 

vazios entre o concreto e a rocha, espe-

cialmente na abóbada, que é o local mais 

difícil de ser preenchido. Tal circunstân-

cia requer geralmente a realização de 

injeções de contato, para que parte dos 

esforços induzidos pela pressurização do 

túnel sejam transmitidos ao meio rocho-

so circundante.

3.2.3 Blindagem em aço

Na presença de trechos do maciço rochoso com características geomecânicas 

extremamente pobres (classes IV e V) ou em trechos do túnel em que o grau de confi-

namento necessário não é assegurado pelo meio rochoso envolvente, colocando em 

risco a integridade do sistema e sua estanqueidade, lança-se mão da blindagem do 

túnel, revestindo-o com tubos de aço. Em túneis e poços de inspeção pressurizados 

providos de revestimento metálico (blindagem), são comumente feitas injeções de 

contato para preencher os vazios entre o conduto metálico e o concreto envolven-

te (injeções de pele), entre o concreto e a rocha (injeções de contato) e no interior 

do próprio maciço rochoso (injeções de consolidação). A Fig. 3.8 documenta essas 

modalidades de injeção.

fig. 3.7 Estrutura metálica especialmente 

dimensionada para revestimento do túnel com 

concreto estrutural
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intervenientes, ainda assim têm a capacidade de avaliar a influência de fatores indi-

viduais, contribuindo para a otimização do projeto.

3.4.4 Critério de Hoek (1982)

Em 1982 Hoek ponderou que a cobertura mínima vertical em rocha para um túnel 

pressurizado, em condições de topografia relativamente plana, poderia ser calculada 

simplesmente pela fórmula:

 FS =
σmín

γ
ω
h
ω

 (3.1)

Entretanto, uma vez que não está assegurado que as tensões horizontais sejam 

superiores às verticais, principalmente se o túnel estiver localizado em uma área 

de alívio de tensões próximo à encosta, é recomendável que se realizem análises 

bidimensionais de tensões gravitacionais por elementos finitos em seções paralelas 

e normais ao túnel de modo a obter a distribuição das tensões horizontais. A locali-

zação do ponto em que a blindagem começa deve então ser determinada através da 

atribuição dos fatores de segurança, como mostrado na Fig. 3.19. No exemplo, uma 

vez escolhido um FS = 1,3 (por exemplo), a blindagem deve avançar até 345 m a mon-

tante do término do conduto, local em que se atinge uma cobertura de rocha capaz 

de resistir às pressões internas por si só.

Antes de tomar essa decisão, entretanto, é recomendável que se façam testes 

especiais de injeção de água na zona julgada crítica, onde se considera que a blinda-

gem possa ter início. O teste consiste em abrir um furo de sondagem até alcançar a 

chamada zona crítica, isolando um trecho de 3 m a 5 m de extensão, e nele injetar 

água sob uma pressão equivalente à máxima dinâmica a ser instalada. A pressão no 

teste deve ser mantida por várias horas, para verificar se ocorrem perdas importan-

tes ou se o fraturamento hidráulico se manifesta.

3.4.5 O papel dos testes de macaqueamento hidráulico

Em um projeto de túnel pressurizado em que tenham sido identificados os trechos 

em condições de confinamento menos favoráveis e a respeito dos quais ocorram 

dúvidas sobre a necessidade, ou não, de blindagem, para evitar o fraturamento 

hidráulico, é recomendável que se efetuem testes de macaqueamento hidráulico 

(hydraulic jacking tests). O teste é feito em furos de sondagem rotativa, provida de 

recuperação de testemunhos, o mais próximo possível dos trechos definidos como 

de maior interesse, com a ajuda de obturadores duplos, e consiste em determinar as 
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4IDENTIFICAçãO DOS LOCAIS 
DE ESCAPE DA áGuA

Em túneis pressurizados, o volume de água que alcança seu destino 

dificilmente será exatamente o mesmo que foi inserido no emboque, 

devido a perdas que ocorrem ao longo do túnel, mesmo em se tratan-

do de um maciço de boas características geomecânicas e hidrogeológicas, 

levando-se em conta, ainda, a infiltração alimentada pelo lençol freático 

circundante.

Na grande maioria dos casos, as eventuais perdas são consideradas 

aceitáveis, como se fossem inerentes ao sistema implantado. Casos há, 

entretanto, em que as perdas são significativas, a ponto de despertar a 

atenção e o interesse em identificar os possíveis locais responsáveis pelos 

“vazamentos”.

Em algumas circunstâncias, o registro das observações realizadas 

antes do enchimento do túnel ao longo do(s) maciço(s) adjacente(s), em 

particular o registro da vazão ao longo de córregos e surgências, pode levar 

à identificação do trecho de túnel mais suscetível a vazamentos, quando 

confrontado com a classificação do maciço feita na etapa construtiva e ao 

tipo de revestimento utilizado. De qualquer maneira, a eliminação do(s) 

vazamento(s) que ultrapasse(m) o limite do aceitável deve requerer o esva-

ziamento parcial ou total do túnel, para que se identifique com precisão 

o local do vazamento no interior do túnel e nele sejam implementadas 

medidas corretivas.
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5BREVE HISTóRICO DOS TúNEIS 
HIDRáuLICOS NO BRASIL

Embora túneis rodoviários no Brasil remontem a meados do século XIX, 

precedidos por túneis de mineração séculos antes e por túneis ferroviários 

na primeira metade do século XIX, o primeiro túnel hidráulico de que se tem 

notícia no Brasil foi o da usina hidrelétrica de Fontes Velha, da Light (RJ), que 

aduz as descargas do ribeirão das Lajes para a geração de energia elétrica 

desde 1906. O sistema de adução original era constituído por três túneis, que 

se alternavam com trechos em conduto forçado a céu aberto (Fig. 5.1).

Em 1941, o sistema original foi substituído por um único túnel. A 

Fig. 5.2 traz a seção longitudinal desse túnel, bem como de um segundo 

túnel, paralelo ao primeiro, que não chegou a ser completado por razões 

logísticas. Em sua extremidade de montante, o túnel se abastecia na repre-

sa da barragem de Lajes, em sua configuração inicial. A extensão do túnel, 

que ainda se encontra em funcionamento, é de aproximadamente 2.200 m.

A seção do túnel é circular, com diâmetro de 6 m. A Fig. 5.3 mostra os 

esquemas de injeções de colagem entre o concreto de revestimento e o 

maciço rochoso em função da qualidade da rocha.

No início do século passado outras hidrelétricas pequenas também 

tiveram adução por túnel, como Coronel Fagundes (RJ). Entretanto, o 

destaque foi o túnel de Tocos, perfurado entre 1911 e 1913 em maciço 

gnáissico de boa qualidade, para a primeira ampliação da usina hidrelé-

trica de Fontes Velha através da transposição das águas do rio Piraí para o 

reservatório do ribeirão das Lajes, no Estado do Rio de Janeiro.

O túnel de Tocos, com 8,5 km de extensão, não é pressurizado, funcio-

nando a fio d’água, e ainda se encontra operacional e em boas condições de 
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6ACIDENTES E INCIDENTES EM 
TúNEIS HIDRáuLICOS NO BRASIL

É extenso o número de acidentes e incidentes registrados no Brasil na etapa 

construtiva de túneis destinados às mais variadas finalidades (rodofer-

roviárias, metroviárias, hidráulicas, minerárias, entre outras). O registro 

desses eventos é, entretanto, escasso e em muitos casos pobremente 

documentado. Na maioria das vezes, encontram-se simples citações na 

literatura técnica especializada. Em poucos casos, as ocorrências têm sido 

objeto de avaliação técnica mais aprofundada.

No âmbito do presente trabalho, que trata de casos ocorridos em túneis 

hidráulicos pressurizados ou não, procurou-se limitar o registro a eventos 

relacionados às etapas de enchimento e/ou operação. As circunstâncias, no 

entanto, fizeram com que alguns casos que ocorreram na fase construtiva 

viessem a ser considerados, devido a sua relevância em termos técnicos.

O primeiro acidente em obras hidráulicas subterrâneas no Brasil de que 

se tem notícia ocorreu na fase final de construção da UHE Nilo Peçanha I 

(RJ), em 1956, quando a blindagem do túnel de adução sofreu empena-

mento por excesso de pressão externa durante a execução das injeções de 

colagem entre o conduto e o maciço envolvente (Caso 6).

Poucos anos mais tarde, no início da década de 1960, foi a vez do aci-

dente no túnel de adução da UHE Macabu (RJ), ocorrido na etapa final de 

pressurização, quando o rompimento da seção do túnel ocasionou seu 

consequente esvaziamento, com a formação de uma corrida de detritos 

que atingiu a casa de força, danificando-a (Caso 5).

Já em meados da década de 1960 um grave acidente, que poderia ter 

acarretado drásticas consequências, ocorreu nos dois túneis de desvio da 
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hidrelétrica de Furnas (MG), ao final da etapa construtiva, e será objeto de relato 

mais adiante (Caso 2).

O Quadro 6.1 apresenta uma compilação dos referidos casos, que são descritos 

em seguida, com detalhamento variável, em função da disponibilidade de informa-

ções confiáveis.

Quadro 6.1 Acidentes e incidentes em túneis hidráulicos no Brasil

Caso
Identidade/

localização

Data do 

evento
Etapa da obra

Estrutura 

afetada
Fontes

1
Campos Novos 

(SC)

20/10/2005

18/6/2006
Enchimento

Túneis de 

desvio

Xavier e Correa 

(2008)

Xavier (2009)

Cruz, Materón e 

Freitas (2014)

Mello (2016)

2 Furnas (MG)

Diversos 

eventos.

5/4/1965

Enchimento
Túneis de 

desvio

Lyra (1967)

Lyra e MacGregor 

(1967)

Icold (1974) 

(Furnas)

Mello (1985)

CBGB (1986)

Mello (2009)

3 Guandu (RJ)
Diversos 

eventos
Operação

Túnel de 

alimentação

Santa Ritta (2009)

CBT e ABMS (2006)

4 Itapebi (BA) 1º/7/2001 Construção
Túnel de 

desvio

Resende et al. 

(2003)

Nieble (2006)

Nieble (2008)

5 Macabu (RJ) 4/2/1961 Enchimento
Túnel de 

adução

CELF (1972)

CMEB (1993)

Seinpe (2006)

6
Nilo Peçanha 

(RJ)
1954

Final de 

construção

Túnel de 

adução

Vaughan

H. G. Acres Ltd. 

(1971)

Epri (1987)

7
Sá Carvalho 

(MG)

Março de 

1997
Operação

Túnel de 

adução

Brito (1998)

Coppedê Jr., Virgili 

e Ojima (2009)

8
São Tadeu I 

(MT)
11/11/2009 Enchimento

Túnel de 

adução

Aneel (2010)

Kanji (2017)
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7CONSIDERAçõES FINAIS

Apesar de modesto, o número de casos de acidentes e incidentes regis-

trados em túneis hidráulicos no Brasil e dos quais tenha sido possível 

obter informações oferece a constatação de que, em sua maioria, os 

eventos aconteceram nas etapas de final de construção e/ou enchimento 

e pressurização do túnel, tendo isso sido verificado em sete dos 11 casos 

avaliados. Em apenas dois casos o registro ocorreu na fase operacional.

A análise desses casos indica que a origem de acidentes e incidentes 

está intimamente associada à interação da água com o meio confinante, 

quando os pontos de fraqueza ou inadequação são colocados em evidência 

e acabam evoluindo para a concretização de situações críticas. O momento 

do enchimento do túnel é o momento revelador, em que se comprova a 

validade dos atributos de que o projeto foi dotado.

Em parte relevante dos casos, as situações críticas decorrem do escas-

so conhecimento alcançado nas fases de projeto, quando os modelos 

geológico-estruturais adotados se ressentem da carência de informa-

ções adequadas, consequência de campanhas de investigações limitadas 

em quantidade e qualidade, geralmente restritas à definição do perfil de 

intemperismo em emboques e desemboques, sem maior aprofundamento 

a respeito das características do maciço rochoso no restante do traçado. 

Contribuem para tanto as dificuldades logísticas comumente encontradas 

ao longo do alinhamento dos túneis, determinadas pelas condicionan-

tes topográficas.

Casos há em que, apesar de o projeto ter sido alimentado com mode-

los geológico-estruturais adequados, mesmo com informações restritas, 
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Relato de 
casos de 

acidentes e 
incidentes

Parte II

Como referido anteriormente e documentado nos Quadros 6.1 e 6.2, é escasso o 

número de casos de acidentes e incidentes em túneis hidráulicos no Brasil que 

tenham sido divulgados na literatura técnica e que possam oferecer suficientes 

elementos de análise.

Nos referidos quadros estão relacionados 11 casos, três dos quais aparecem 

como não identificados, por não terem sido divulgados de alguma forma e por 

não se dispor da autorização dos proprietários para divulgação. Nos demais oito 

casos, as informações encontradas na literatura técnica ou disponibilizadas na 

internet os tornaram de domínio público.

Nesse sentido, cabe aqui a ressalva de que todas as informações que cons-

tam deste livro foram obtidas a partir de fontes de divulgação ampla e estão 

livres de restrição de uso.
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Caso 1
CAMPOS NOVOS (SC) 
(TúNEIS DE DESVIO)

Rio – Canoas

Construção – Agosto de 2001 a janeiro de 2005

Data dos eventos – Colapso estrutural da boca do túnel de desvio em 20 

de outubro de 2005 e esvaziamento do reservatório de 18 a 22 de junho 

de 2006

Tipo de documentação – Técnica

C1.1 Arranjo do empreendimento

O rio Uruguai é formado na junção dos rios Canoas e Pelotas. A barragem 

Campos Novos foi construída no rio Canoas, 21 km a montante dessa con- 

 fluência. O presente texto trata do acidente ocorrido com um dos dois túneis 

de desvio, escavados na margem direita no local da barragem (Fig. C1.1).

A barragem controla uma área de drenagem de 14.200 km², que propi-

cia a descarga média de longo termo de 299 m³/s. A barragem forma na El. 

660,00 m um reservatório encaixado com superfície de 32,9 km², compri-

mento de 58 km e volume total de 1.472 × 106 m³, dos quais só 129 × 106 m³ 

são de volume útil, correspondentes a 5 m de deplecionamento máximo.

A barragem, implantada em vale apertado de encostas íngremes 

constituídas por derrames basálticos, é um maciço de enrocamento com-

pactado com face de concreto de 202 m de altura, 592 m de comprimento 

de crista e volume de 21,5 × 106 m³. Os taludes da barragem são de 1V:1,3H 

a montante e de 1:V:1,2H a jusante, este com quatro bermas constituintes 

da estrada de acesso da base até quase a crista, o que confere um talude 

médio de 1V:1,4H. O reservatório tem a El. 660,00 m como nível d’água 

máximo normal e a El. 665,00 m como nível d’água máximo excepcional, 
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C1.2 Descrição do acidente

O fechamento do reservatório havia sido previsto para ser executado com uma 

descarga de 1.000 m³/s, cerca de três vezes maior do que a descarga média de longo 

termo. Entretanto, à época do fechamento, as vazões estavam em 1.200 m³/s e, não 

devendo ser postergado pela proximidade da estação das chuvas, o fechamento foi 

realizado no dia 10 de outubro de 2005.

Apenas dez dias depois, em 20 de outubro, quando o nível d’água havia atingido 

a El. 626,90 m, foi ouvida uma explosão na região dos túneis de desvio, quando o 

nível d’água acima do piso dos túneis era de aproximadamente 150 m, seguida ime-

diatamente por um vazamento de água, da ordem de 50 m³/s, pelo túnel de desvio 2. 

Cinco dias depois o nível d’água do reservatório atingiu a crista do vertedouro à El. 

640,00 m, tendo subido esses 13 m. Ao longo de todo o processo de recuperação das 

estruturas hidráulicas, os vãos do vertedouro permaneceram abertos.

Enrocamento
lançado

Areia lançada

477,00

474,50

479,00

497,50

R 4,
50

493,00

496,00
497,50

508,00

512,50

518,50

804,00526,00

516,00

504,00
Drenos DN 100mm
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477,00
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R 4,
50

493,00

496,00
497,50

508,00

512,50

518,50

804,00526,00

516,00

504,00
Drenos DN 100 mm

fig. c1.3 Seção da tomada de desvio pelos túneis. O círculo identifica o local da estrutura onde o acidente 

teve início

Fonte: modificado de Xavier e Correa (2008).
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Caso 2
FuRNAS (MG) 

(TúNEIS DE DESVIO)

Rio – Grande

Construção – De 1958 a 1963

Data do evento – O acidente ocorreu de abril de 1963 a junho de 1964

Tipo de documentação – Técnica

O grave acidente que ocorreu nos túneis de desvio da barragem de Furnas, 

caso não tivesse sido corrigido a tempo, teria se transformado no mais 

impactante acidente até então ocorrido no País e, sem sombra de dúvida, 

no mais severo acidente em engenharia, gerador do maior desastre 

macroeconômico nacional até a data atual. Por esse motivo, o presente 

relato é descrito com profundo detalhe.

Até os anos 1950 todas as empresas de energia elétrica no País eram 

privadas e suas usinas geradoras eram predominantemente situadas nas 

regiões Sudeste e Sul. Em 1934 o Decreto Federal nº 24.643, conhecido 

como Código de Águas, e o cancelamento da Cláusula Ouro, que prote-

gia as empresas concessionárias da desvalorização da moeda nacional, 

passaram a desencorajar diretamente os investidores do setor elétrico. 

Devido à contenção do valor das tarifas que passou a vigorar e à fragili-

dade do empresariado nacional, houve insuficiência de oferta de energia 

elétrica nas décadas que se seguiram. Os danos ao progresso da nação 

foram intensos e irrecuperáveis, tendo sido observado rigoroso estrangu-

lamento na expansão de oferta de energia elétrica em todo o território 

nacional. Esse estrangulamento fez com que alguns governos estaduais e 

o governo federal criassem empresas de energia elétrica. Dessa forma, o 

setor elétrico foi paulatinamente sendo estatizado.
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Caso 3
GuANDu (RJ)

Rio – Guandu

Construção – Primeira etapa: década de 1950. Segunda etapa: década de 

1990

Data do evento – Março de 1997

Tipo de documentação – Técnica

C3.1 Descrição do sistema

A Estação de Tratamento de Água do Guandu (ETA Guandu) é a maior 

estação de tratamento de água potável do mundo, responsável pelo 

abastecimento à população da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Implantada em 1955, passou por sucessivas ampliações, até alcançar a 

produção média de 45 m³/s.

O rio Guandu nasce do encontro do ribeirão das Lajes com o rio Santa-

na, no município de Paracambi, no Estado do Rio de Janeiro. Em seu trecho 

final, que foi retificado, é conhecido como canal de São Francisco. Com 

63 km de extensão, o rio Guandu cruza o território de oito municípios, até 

desembocar na baía de Sepetiba. A captação da água para a ETA ocorre 

após 43 km de percurso do rio, no município de Nova Iguaçu (Fig. C3.1), à 

margem da antiga rodovia Rio-São Paulo, no km 22.

A captação da água no rio Guandu envolve uma série de estruturas, visua-

lizadas na Fig. C3.2, das quais as principais são: uma barragem de nível com 

sete comportas, uma barragem auxiliar com três comportas, uma barragem 

flutuante, duas tomadas d’água construídas em épocas diversas, com canais 

de purga, seguidas por túneis que levam aos canais desarenadores.
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Ao chegar à estação de tratamento, a água é submetida a uma série de processos 

e é encaminhada para a estação de bombeamento do Lameirão, a uma distância de 

10.800 m, através de uma sucessão de túneis e aquedutos, entre os denominados 

Lotes 2 a 7. O esquema geral de tratamento é documentado, de forma sumária, no 

fluxograma da Fig. C3.3.
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Elev. água bruta
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Elev. Lameirão

Nova
Iguaçu

Duque de
Caxias Ilha do

Governador

Baía de
Guanabara

Rio de Janeiro

Túnel
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Túnel
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Res. Macacos

Niterói
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Niterói

fig. c3.1 Sistema Guandu – subsistema Lameirão – planta

Fonte: Cedae (s.d.).
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fig. c3.2 Estruturas de captação

Fonte: Cedae (s.d.).
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Caso 4
ITAPEBI (BA)

Rio – Jequitinhonha

Construção – Outubro de 1999 a fevereiro de 2003

Data do evento – 7 de julho de 2001

Tipo de documentação – Técnica

A hidrelétrica de Itapebi, situada no rio Jequitinhonha, no município de 

Itapebi, no sul do Estado da Bahia, é concessão da Itapebi Geração de Energia 

S.A., do Grupo Iberdrola. As obras foram iniciadas em outubro de 1999 e 

finalizadas em fevereiro de 2003, com o início da geração comercial da 

primeira das três unidades Francis.

A barragem é de enrocamento com face de concreto (Fig. C4.1). As 

estruturas de geração se concentram na ombreira direita, enquanto o ver-

tedouro e os túneis de desvio ocupam a ombreira esquerda.

C4.1 Túneis de desvio

Os túneis de desvio, numerados de 1 a 3 da direita para a esquerda hidráu-

lica, possuem a mesma seção, mas extensões diferentes, de 578,80 m, 

690,92 m e 729,30 m, respectivamente. A Fig. C4.2 mostra o arranjo dos 

túneis em planta.

Os túneis diferem também em declividade, uma vez que seus embo-

ques se localizam em cotas diferenciadas. O túnel 1 (da direita hidráulica) 

tem seu canal de aproximação escavado na cota 20,00 m, enquanto o canal 

a montante dos túneis 2 e 3 se situa na cota 30,00 m. Essa diferença de cota 

se destina a facilitar as operações de tamponamento dos túneis ao final 

das obras (Fig. C4.3).
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Itapebi (BA) 129

C4.5 Consequências do acidente

O acidente não ocorreu de maneira 

súbita, uma vez que diversos sinais 

foram observados nos dias e nas horas 

que antecederam o colapso, dando 

margem a que a área fosse isolada. 

Ainda assim, registrou-se uma fatali-

dade, tendo um trabalhador sido 

atingido pelos escombros.

As consequências foram severas, 

tanto no que se refere à necessidade 

de adoção de medidas de recuperação 

da área, com significativas mudanças 

no projeto, quanto pela paralisação 

das obras, com consequente reflexo 

no cronograma, no qual havia sido prevista uma antecipação na finalização da 

construção.

A natureza incomum e o caráter imprevisto de um evento dessa magnitude 

levaram a uma investigação minuciosa de suas causas, e o foco recaiu na rea-

valiação dos parâmetros de resistência das camadas alteradas de biotita-xisto/

anfibolito, para as quais havia se admitido no projeto uma coesão de 0,02 MPa 

fig. c4.12 Desemboque 

dos túneis de desvio em 

planta (desenho ITP-DE1E- 

-DR43-006-00)

fig. c4.13 Área de escavação do vertedouro e 

desemboque dos túneis de desvio 2 e 3 

atingidos pelo escorregamento

Fonte: Nieble (2008).
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Caso 5
uSINA HIDRELéTRICA MACABu (RJ)

Rio – Macabu

Construção – entre 1950 e 1960

Data do evento – 4 de fevereiro de 1961

Tipo de documentação – Técnica

Em 4 de fevereiro de 1961, decorridos poucos dias desde o término do enchi-

mento do reservatório, o túnel de adução da usina hidrelétrica Macabu, no 

Estado do Rio de Janeiro, sofreu ruptura em sua seção, do lado esquerdo hidráu-

lico, nas vizinhanças da chaminé de equilíbrio. O volume de água despejado 

pelo vão rompido ao longo da encosta gerou uma corrida de detritos, com 

grande quantidade de blocos de rocha, solo e vegetação, que alcançou a área da 

casa de força, danificando-a e paralisando a geração de energia. Uma solução 

emergencial foi imediatamente colocada em prática, consistindo na instalação 

de duas tubulações de aço, sobrepostas e apoiadas sobre berço de concreto e 

instaladas no interior do túnel, no trecho rompido, numa extensão de aproxi-

madamente 200 m, de modo a poder reativar o fluxo d’água. Em menos de dois 

meses, foi possível retomar a geração de energia. Graças ao meticuloso registro 

das operações levadas a termo naquela oportunidade, realizado pelos técnicos 

da Empresa Fluminense de Energia Elétrica S.A. (EFE), foi possível resgatar a 

memória dos fatos ocorridos e conhecer as causas do acidente.

C5.1 Localização

A PCH Macabu se situa no rio Macabu, no município de Trajano de Morais, 

nas vizinhanças da Vila da Grama, localizando-se a barragem nas coorde-

nadas geográficas 22°08’21” S e 42°05’52” W (Fig. C5.1).
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C5.5 Trajeto e características do túnel de adução

O túnel adutor tem início na tomada d’água próxima à vila de Tapera, atravessa um 

espigão da serra do Mar, a serra de Crubixais, numa extensão de 4.907 m, com quatro 

deflexões, sendo as duas primeiras para a direita hidráulica e as duas últimas para 

1. Barragem

2. Detalhe da tomada d’água

3. Conduto submerso em
tubulação tipo Armco

4. Túnel de adução

5. Torre de concreto (chaminé)

6. Casa de válvulas de manobra

7. Tubo de chaminé de equilíbrio

8. Câmara inferior

9. Conduto forçado

10. Unidades geradoras (1, 2, 3)

11. Unidades geradoras (4 e 5)

12. Subestação em pátio de manobra

fig. c5.5 Croqui com os principais elementos que integram a usina 

hidrelétrica Macabu

Fonte: Seinpe (2006).
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Caso 8
SãO TADEu I (MT)

Rio – Aricá-Mirim

Construção – Dezembro de 2006 a outubro de 2009

Data do evento – 11 de novembro de 2009

Tipo de documentação – Técnica

O sistema de adução na PCH São Tadeu I sofreu um grave acidente em 11 

de novembro de 2009. A usina recém-finalizada estava em fase de testes 

dos equipamentos eletromecânicos. O acidente causou sérios danos às 

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

entrada em operação do empreendimento.

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

notoriedade. As informações encontradas sobre o caso resultam pri-

meiramente de uma consulta à internet, onde foi localizado um extenso 

relatório de autoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, 2010) 

condensando informações suficientes para formatar um quadro a respei-

to do caso.

Em seguida, foi acessada na internet uma palestra proferida pelo Prof. 

Milton Kanji (2017), da Universidade de São Paulo, trazendo esclarecimen-

tos e detalhes sobre o sinistro.

C8.1 Descrição do aproveitamento

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

sudeste de Cuiabá, no município de Santo Antônio do Leverger, no Estado 

de Mato Grosso. O empreendimento consiste no represamento do rio 
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C8.4 Descrição do acidente

C8.4.1 Pressurização do túnel de adução

O histórico de pressurização do túnel de adução registra que ocorreram, de início, 

dois enchimentos parciais, seguidos pelo esvaziamento do túnel, em face de 

vazamentos ocorridos em equipamentos mecânicos (válvula borboleta, no primeiro 

caso, e junta de dilatação do conduto forçado, no segundo). Nos dois enchimentos 

preliminares, a coluna d’água no interior do túnel não ultrapassou 60 m. A Fig. 3.20, 

na primeira parte do livro, registra o histórico de pressurização do túnel.

Nos dois enchimentos preliminares, não foram observados vazamentos nas 

obras civis, e as estruturas de vedação, nos túneis principal (bloco de transição) e 

de serviço (tampão), comportaram-se bem, com apenas algum gotejamento. Uma 

inspeção interna após o primeiro vazamento não detectou quedas significativas de 

rocha das paredes e da abóbada do túnel de adução.

C8.4.2 Sequência de eventos

Logo após os reparos na junta de dilatação do conduto forçado, o túnel de adução 

se encontrava na fase final de enchimento quando a ruptura ocorreu depois que a 

coluna d’água no interior do túnel se igualou ao nível do reservatório, em torno da 

cota 420,00 m. Todo o volume de água que preenchia o túnel de adução foi despejado 

em poucas horas e a vazão de descarga seguiu uma lei exponencial decrescente, de 

início extremamente violenta.

Casa de força

Túnel de adução

Túnel de serviço
Tampão de
concreto

fig. c8.3 Classificação geomecânica das paredes e das abóbadas dos túneis de adução e auxiliar

Fonte: Kanji (2007).
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Para resistir com segurança às pressões internas, de acordo com os consagra-

dos métodos empíricos de projeto, a blindagem deveria ter se estendido pelo menos 

290 m para o interior do túnel a partir do desemboque (Fig. C8.14).

C8.11 Medidas de recuperação

C8.11.1 Primeiras providências

Para a elaboração dos projetos de recuperação dos danos decorrentes do sinistro 

(Aneel, 2010, p. 78), foi contratada uma empresa de engenharia especializada em 

projetos de usinas hidrelétricas, com o seguinte escopo:

•	determinação da extensão da nova blindagem;

•	projetos estruturais das bases de apoio e dos blocos de ancoragem do novo 

conduto;

•	análise hidráulica do conduto forçado;

•	projeto estrutural da nova estrutura de transição;

•	mapeamento geológico da área sinistrada;

•	 recomendação de tratamentos geológicos;

•	projeto do novo rock trapp.
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fig. c8.14 Definição do critério para determinação da extensão da blindagem

Fonte: Kanji (2017).
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Caso 11
CASO 11

O caso 11 é digno de registro por questões básicas, relacionadas ao nível 

de conhecimento da geologia do túnel de adução da PCH, detalhado no 

projeto executivo, e à não aplicação de formas de tratamento adequadas 

na época da escavação. No primeiro enchimento do reservatório ocorreu 

um incidente grave, devido à penetração de água em uma camada sub-ho-

rizontal de brecha basáltica, que ocorre desde 100 m a montante do trecho 

blindado do túnel até o paredão rochoso de corte no desemboque, tendo 

ocasionado o deslocamento da estrutura de concreto da casa de força, 

perceptível a olhos vistos.

C11.1 Dados técnicos do empreendimento 

O incidente ocorreu em aproveitamento hidrelétrico da faixa das PCHs, 

operando a fio d’água. A barragem é uma estrutura de enrocamento com 

núcleo argiloso, tendo na margem direita um vertedouro de lâmina livre 

provido de calha, em concreto, que conduz as descargas vertidas até cerca 

de 40 m de queda para jusante, fundado em rocha basáltica.

Na margem esquerda se aloja uma tomada d’água constituída por uma 

estrutura de concreto fundada em basalto, provida de uma única abertura, 

que controla a adução em túnel escavado em basalto denso com interca-

lação de brechas basálticas, com cerca de 1.700 m de extensão e seção em 

arco-retângulo de 5,0 m de base e 5,0 m de altura. No interior do túnel, 

ainda, inicia-se um conduto forçado metálico, com cerca 55 m de compri-

mento, que bifurca nas imediações da casa de força.

A casa de força é do tipo semiabrigada, localizada na margem esquer-

da do rio, dotada de duas unidades de geração de eixo horizontal. As  
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