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1. INTRODUÇÃO 

O reservatório que possui o nome de lagoa da Pampulha foi projetado e executado, na cidade 
de Belo Horizonte, em área urbana, para possuir um volume de acumulação de 18 milhões de 
metros cúbicos de água, em uma área inundada de 2,61 km² e perímetro de 21 km, conforme 
informa Braz (2003). Quando da implantação deste reservatório artificial, o mesmo tinha funções de 
abastecimento público de água, de amortecimento de cheias e de práticas de esportes e lazer. Com o 
passar dos anos, a lagoa da Pampulha teve registro de um rompimento de barramento, alterações no 
uso devido aos processos de assoreamento e poluição e modificações nos sistemas de vertimento, 
estes últimos relatados neste trabalho, visando contribuir com a manutenção do histórico de 
informações e relato de experiência ocorrida em um reservatório em meio urbano. 

2. HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO  

As obras para a construção do reservatório tiveram início no ano de 1936, sendo que o projeto 
contemplava a implantação em duas etapas. A 1ª etapa, inaugurada em 1938, vislumbrou a 
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terraplenagem e a compactação até a cota 797,60 m da crista da barragem e estabelecimento da cota 
796,10 m para o nível d’ água – NA da área de armazenamento. Já na 2ª etapa, estabeleceu-se que o 
nível da crista da barragem seria alteado, com cota final de 802,60 m no vertedor de emergência, 
localizado na ombreira esquerda (com 90,0 m de largura), e elevação de 805,0 m no trecho de cota 
mais elevada (ombreira direita). Nesta 2ª etapa, o nível de água do reservatório foi concebido na cota 
800,00 m. Em ambos os casos a cota de fundo foi mantida como sendo a de 786,00 m. A última etapa 
foi concluída no ano de 1943, com reinauguração da estrutura, segundo Braz (2003). O sistema 
extravasor presente na inauguração e reinauguração era composto por um vertedor tipo tulipa na 
ombreira esquerda e uma galeria sob a barragem que possuía desague a jusante, no ribeirão Pampulha, 
segundo DAM/SUDECAP (2005). A Figura 01 (a) apresenta a barragem na época de sua 
inauguração. Em 20 de abril de 1954, conforme menciona Braz (2003), ocorreu à ruptura do maciço 
da barragem da lagoa da Pampulha, ilustrada na Figura 01 (b). A autora menciona que o motivo foi 
a ocorrência de erosão subterrânea do tipo “piping” através do corpo da barragem, conforme 
estudos constatados pela comissão de profissionais nomeada na época para análise e parecer sobre o 
ocorrido. 

                (a)          (b) 

     
Figura 1 – (a) Barragem após Inauguração em 1940 (b) Rompimento da barragem em 1954, Jornal Tudo BH (2013). 

De acordo com DAM/SUDECAP (2005), a barragem foi reconstruída entre os anos de 1955 e 
1958 pelo Departamento de Obras contra as Secas – DNOS. Braz (2003) menciona que a cota do 
NA foi definida como sendo a de 800,40 m (0,40 m acima da cota anterior, de projeto). As mesmas 
características do barramento foram mantidas na reconstrução, bem como o sistema de vertimento. 
O autor do projeto original foi o Professor Otto Pfafstetter, segundo DAM/SUDECAP (2005), o 
qual dimensionou a barragem da Pampulha contendo um vertedor de serviço em tulipa com 
capacidade de 120 m³/s e um vertedor de emergência com lâmina de 2,40 m de altura, capaz de 
escoar 570 m³/s, antes de a água galgar a crista da barragem, ambos localizados na ombreira 
esquerda. O vertedor de emergência foi construído em um canal em terreno natural, sem 
revestimento, com crista na cota 803,50 m e 130 m de largura, sendo desativado no ano de 2000. O 
vertedor tulipa foi dimensionado para operar em regime livre, com controle pela crista circular de 
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diâmetro correspondente a 12,54 m até o NA na cota 803,00 m e altura de torre de 20,34 m. Em níveis 
de água maiores, o controle passa para o poço de 4,40 m de diâmetro, com área de 15,20 m². A torre 
possui em sua base uma comporta de fundo do tipo vagão com dimensão de 1,50 x 1,50 m, sendo 
acionada manualmente. Conforme mencionado por DAM/SUDECAP (2005), em função da 
existência de uma galeria de descarga com seção ferradura de diâmetro de 3,00 m, área de 7,5 m² e 
declividade de 0,15%, há um limitador de vazão de saída, em aproximadamente 85 m³/s. Em 1990 o 
DNOS repassou para a Prefeitura de Belo Horizonte/MG, especificamente para a Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, a responsabilidade sobre a administração e manutenção da 
barragem da lagoa da Pampulha, que permanece até a presente data. No ano de 2000, a SUDECAP 
licitou obras de desassoreamento da Lagoa da Pampulha. O edital de contratação de obras 
estabelecia também a construção de um novo vertedor tipo canal, lateralmente, em substituição ao 
vertedor tulipa existente que seria isolado totalmente através de seu fechamento e que também 
substituiria o vertedor de emergência, situado na ombreira esquerda da barragem. Dois fatos foram 
determinantes para implantação de um novo vertedor em substituição aos existentes na época: 

1)  Condições de funcionamento e estruturais da tulipa. Segundo Braz (2003) foram identificados 
vários problemas no sistema de vertimento da barragem.  Em inspeções ocorridas durante o período 
de descarga de cheia em 1997, constataram-se explosões de ar no trecho de saída da bacia de 
dissipação, concluindo-se que o vertedor de serviço apresentava nos momentos de maior descarga 
um mau funcionamento hidráulico. O engolimento pela tulipa de volumes de ar emulsionado na 
água proporcionava explosões durante as descargas, criando vibrações na galeria de concreto e no 
aterro adjacente. Constatou-se ainda o funcionamento afogado dessa galeria de jusante;  

2) Condições de operação do vertedor de emergência. Com as inundações ocorridas no ano de 1997 
verificou-se o risco que representava o funcionamento descontrolado do vertedor de emergência, 
DAM/SUDECAP (2003).  Um elemento importante constatado é que este vertedor havia sido 
alterado por obras implantadas pela Prefeitura de Belo Horizonte nas Avenidas Presidente Antônio 
Carlos e Dom Pedro I (jardins, canteiros e pavimentações), com alteração da cota de projeto. 

Os estudos elaborados para o novo sistema de vertimento concluíram para a implantação de 
outra estrutura, sendo composta de uma galeria de descarga com seção retangular de 5,50 m de base e 
de 7,50 m de altura. No decorrer das obras dessa galeria verificou-se a impossibilidade técnica de 
utilização da torre da tulipa, sendo então realizada a construção de um vertedor tipo canal lateral, de 
soleira livre, localizado à esquerda da tulipa. As obras foram concluídas no meio do ano de 2002. A 
cota da soleira do novo vertedor foi estabelecida igual a da tulipa: 801,50 m. Porém, no período 
chuvoso de 2002/2003 ocorreram chuvas intensas (TR de 100 anos) que provocaram inundações na 
orla da Pampulha. Essas inundações estavam diretamente relacionadas, conforme DAM/SUDECAP 
(2003): (i) à diminuição da capacidade de controle de cheias do reservatório devido ao seu 



         

                                                                                                                                                       

                                                                                                                 

                                      

                                                                                                                                                

 

X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS 

URBANAS 

 

September 16 – 18 de 2014 – São Paulo, Brazil 

assoreamento presente; (ii) ao assoreamento existente nos canais afluentes e falta de sistemas de 
macrodrenagem; (iii) à capacidade do vertedor lateral de soleira livre, considerando os níveis 
atingidos; (iv) a não operação do vertedor tulipa (fechado na época); e (v) a não utilização 
(abertura) da comporta de fundo da torre da tulipa durante o período das chuvas. O monitoramento 
das alturas da lâmina d’ água sobre a crista do novo vertedor, durante os eventos chuvosos, informou 
que a elevação do NA do reservatório atingiu a cota 803,08 m, acima do nível de edificações e de 
alguns monumentos existentes na orla da lagoa. Assim, considerando que as inundações atingiram 
locais até então nunca afetados, se demandou avaliar o projeto do vertedor executado recentemente. 
Foi constatado então, após novas análises, que o vertedor lateral de soleira livre tinha uma capacidade 
de operação inferior ao do vertedor tipo tulipa para as pequenas elevações da lâmina d’água. Novos 
estudos foram desenvolvidos de forma a se manter as condições originais do projeto da barragem, 
respeitando então o limite da vazão de 120m³/s. Concluiu-se, deste modo, da necessidade de 
rebaixamento da cota da soleira do novo vertedor de soleira livre em 0,50 m, ficando então na cota 
801,00 m, e da reabertura do vertedor tulipa, de forma que os dois venham a funcionar 
simultaneamente quando a cota da lâmina d`água for superior ao nível de 801,50 m. As novas obras 
foram executadas e concluídas em 2004. A capacidade original do vertedor tulipa que era de 120m³/s, 
foi reduzida para cerca de 50m³/s, (foi prevista uma estrutura de redução do diâmetro interno do shaft, 
que passou de 4,40 m para 2,20 m) de forma a se preservar sua nova condição operacional e sua 
estrutura, sendo este o atual sistema de extravasamento existente na barragem da lagoa da Pampulha. 

3. CONCLUSÃO 

O presente trabalho, ao levantar o histórico de implantação dos vertedores, contribuiu para a 
compreensão da adoção do sistema atual de vertedores da lagoa da Pampulha. As informações sobre 
as intervenções realizadas ao longo dos anos se encontravam pulverizadas em estudos 
individualizados. Isso evidencia a necessidade de um registro histórico sobre empreendimentos de 
grande porte, principalmente em área urbana. Constatou-se que obras de intervenção somente 
aconteceram após ocorrências de problemas nas estruturas ou inundações na orla. Tal constatação é 
preocupante uma vez que se fazem necessárias vistorias, inspeções e manutenções periódicas e 
constantes em construções deste porte e finalidade. Observou-se que o funcionamento do antigo 
vertedor tulipa era crítico, uma vez que ocorria a operação sob pressão, fato constatado apenas após 
inspeções, depois de anos de funcionamento dessa maneira, o que serve de alerta para casos similares. 
Soma-se ainda a potencialização da situação no decorrer dos anos em função do processo de 
assoreamento da lagoa e da impermeabilização da bacia hidrográfica de contribuição. Em relação ao 
dispositivo de descarga de fundo por comporta vagão, na base do vertedor tulipa, único existente para 
fins de esvaziamento e manutenção da lagoa, verifica-se que a operação é manual, com altura de 
comando superior a 20 m, gerando preocupação em caso de pane ou dano nesse dispositivo. 
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