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Piranji
Iniciada em 1995 e finalizada em 2001
Progressivo, entre 12 e 27 de maio de 2009
Técnica

1. Descrição da barragem

1.1 Informações gerais

O açude Algodões I se localiza no rio Piranji, cerca de 16 km a leste da sede 

do município de Cocal, na região nordeste do Estado do Piauí. As finalidades 

da barragem são abastecer a cidade de Cocal, regularizar a vazão do rio 

e favorecer o aproveitamento agrícola das terras a jusante do açude. O 

projeto do açude é da Engenharia e Consultoria S/C Ltda/Tecnogeo (CEC) e 

a construção é da Construtora Getel Ltda. 

A área da bacia hidrográfica é de 383 km2 e apresenta precipitação média 

anual de 1.100 mm. A capacidade do reservatório é de 51 x 106 m3 e o 

nível d’água máximo se situa na El. 322,00 m, com cota de coroamento 

na El. 325,00 m. A captação de água é feita por um sistema no fundo do 

reservatório, junto à margem esquerda, em que a tomada d’água se 

conecta com um tubo metálico de diâmetro de 0,90 m, que cruza o aterro, 

com extensão de 220 m. Uma válvula dispersora se localiza junto à base 

da ombreira esquerda, com descarga de projeto de 1,60 m3/s. A operação 

da tomada d’água é feita a partir de uma casa de comando situada no alto 

da ombreira esquerda. A barragem começou a ser construída em 1995 e foi 

concluída em 2001, através de parceria do DNOCS com a Companhia de 

Desenvolvimento do Piauí (COMDEPI).

1.2 Projeto e construção

A concepção geral do projeto consiste em uma barragem de terra homogênea 

que fecha o boqueirão, com um comprimento de 378 m e que se articula 

com o vertedouro, localizado na base da ombreira direita e esconso em 

relação ao eixo da barragem (Figura 2.22).

Figura 2.22 – Planta da barragem Algodões
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A barragem é constituída por um maciço de terra homogêneo, com seção 

trapezoidal, formado por solos colúvio-residuais obtidos em áreas de 

empréstimo nas vizinhanças. A seção é dotada de um sistema de drenagem 

interno, conforme mostra a Figura 2.23, a seguir. 

O vertedouro foi projetado para dar vazão a uma descarga de 720 m3/s com 

tirante de 2 m. É constituído por um canal de aproximação escavado na cota 

319 m, e um vertedouro em muro com soleira livre delgada, que deságua 

em um canal lateral, simplesmente escavado na base da ombreira direita, 

restituindo as águas ao leito do rio. O vertedouro tem 120 m de extensão, 

Figura 2.23 –  
Seção tipo 
do maciço da 
barragem entre 
estacas 13+00 e 
15+15 (Desenho 
CEC, sem data)

um paramento de montante vertical com 1 m de altura exposta, ficando a 

crista vertente na cota 320 m. O canal lateral de deságue teria, conforme o 

projeto, largura variável, nunca inferior a 10 m. A Figura 2.24 apresenta a 

seção transversal do vertedouro.

A geologia local consiste nos arenitos da Formação Serra Grande, de atitude 

sub-horizontal, entremeados por um dique de diabásio, localizado nas 

escavações da parte central da barragem. No leito do rio, os aluviões atuais 

se apresentavam na forma de depósitos de areia de granulometria média a 

grossa e coloração esbranquiçada.
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Figura 2.24 – Seção tipo do sangradouro (Desenho CEC, sem data) 

A fundação da barragem é provida de uma trincheira 

de vedação, posicionada a montante do eixo, de 

profundidade e largura variáveis. A trincheira deveria 

chegar até a rocha, constituída por arenito compacto. O 

registro construtivo mostra que a trincheira de vedação 

alcançou 25 m de profundidade máxima, entre as 

estacas 1 e 3, diminuindo gradativamente em direção ao 

leito do rio, posicionada nas proximidades da ombreira 

esquerda, entre as estacas 14 e 15 (Figura 2.25). 

Na vertente esquerda do vale, o encontro da barragem 

com a ombreira ocorre sobre a encosta natural, com 

alguma escavação para remoção de uma massa 

superficial de tálus. Já em sua extremidade do lado 

direito, a barragem encosta-se a um delgado muro 

de contrafortes de declividade negativa (Figura 2.26). 

Também chamada de laje de proteção da barragem, 

esse muro de encosto é de concreto e possui 50 m de 

extensão, no sentido montante-jusante, com altura 

variável, sendo a altura máxima da ordem de 12 m. 

A Figura 2.26 mostra a seção tipo do muro, que se apoia 

sobre uma laje de concreto de regularização. A face de 

concreto possui 0,70 m de espessura em sua base e 

inclinação de 0,5H:1,0V, pendendo para o lado esquerdo 

hidráulico, o que deve ter dificultado a construção 

do aterro, uma vez que a compactação ocorria em 

condições de confinamento sob a parede do muro.

Figura 2.25 – Seção longitudinal pelo eixo da barragem, mostrando a extensão 
e profundidade da trincheira de vedação (Desenho CEC, sem data) 
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A seção da Figura 2.26 e a Figura 2.27 mostram, ainda, que a 

base da ombreira direita foi escavada para abrir espaço para 

o canal de escoamento das águas vertidas pelo sangradouro.

Os recalques do aterro da barragem na fase pós-construtiva 

levaram ao descolamento do aterro em relação ao muro de 

concreto, produzindo uma abertura de largura variável, da ordem 

de grandeza de dezenas de centímetros, com continuidade 

no sentido montante-jusante, apenas interrompida pelos 

contrafortes que sustentam o muro. A Figura 2.28, de agosto 

de 2008, documenta a largura do vão existente na crista da 

barragem entre o aterro e o muro de concreto.

Figura 2.26 – Seção tipo do muro de apoio da barragem (Desenho CEC, sem data)

Figura 2.27 – 
Em primeiro 
plano, do lado 
esquerdo, 
aparece a face 
jusante do 
vertedouro, 
em degraus, 
seguida 
pelo muro 
de encosto 
do aterro da 
barragem 
(ainda não 
visível) 
durante a 
construção 
(IDEPI)

Figura 2.28 –  
Foto tirada em 
agosto de 2008, 
cerca de 10 meses 
antes do acidente 
que levou o 
barramento 
ao colapso. 
A imagem 
documenta o vão 
existente na crista 
da barragem de 
Algodões, no 
encontro entre o 
aterro e o muro 
de concreto 
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1.3  Enchimento do reservatório e primeiros reflexos

A acumulação de água foi iniciada em 2000, mas o enchimento do reservatório 

não se efetivou até a estação de chuvas de 2009, quando a soleira do sangradouro, 

situada à El. 322,00 m, foi galgada pela primeira vez. Durante o referido período, 

de cerca de 10 anos, o nível d’água do reservatório permaneceu por volta da cota 

310 m, com exceção da estação chuvosa de 2008, quando alcançou a cota 314 m.

Já em agosto de 2000, verificaram-se as primeiras surgências d’água na base da 

ombreira esquerda, a jusante da barragem, nas imediações da válvula dispersora. 

Como consequência, levaram a termo trabalhos de injeção de calda de cimento 

naquela ombreira, a partir da crista da barragem, além de colocarem uma massa 

de enrocamento junto à base da encosta. Também foram instalados drenos para 

captação das águas de infiltração.

Nos anos seguintes, observou-se uma correlação estreita entre as oscilações do 

nível d’água no reservatório e a magnitude das surgências na base da ombreira 

esquerda. Em junho de 2008, o nível do reservatório se elevou para a cota 314 m 

e, além de um forte incremento nas vazões das surgências de água, constatou-

se o aparecimento de uma extensa trinca de escorregamento, pouco acima da 

base da encosta, com rejeito vertical da ordem de 1 m. Apesar da gravidade 

da ocorrência, ela não foi determinante aos efeitos do acidente que levaria ao 

colapso da barragem em maio de 2009, visto que o foco do problema ocorreu no 

lado oposto da barragem.

Em algum momento, o dispositivo de controle da tomada d’água deixou de 

operar e a válvula dispersora passou a funcionar permanentemente aberta, 

tornando-se um ponto de atração turística para os moradores das vizinhanças 

e visitantes. Existem duas versões para o contratempo. Uma delas se refere à 

possível ruptura das peças metálicas que operavam a comporta. A outra atribui 

a paralisação da tomada d’água aos escorregamentos de material (solo e blocos 

de rocha) ocorridos ao longo da encosta da ombreira esquerda, após a elevação 

do nível do reservatório.

1.4 Instabilidade no corte da ombreira direita

Logo após o final das escavações do canal de restituição do sangradouro, 

em março de 1997, o talude de escavação na margem direita do canal já se 

apresentava instável, iniciando a ocorrência de pequenos deslizamentos de 

massa de solo e rocha para dentro do canal (Figura 2.29) (Sampaio, pág. 

48). A imagem mostra que o corte foi realizado em uma massa de tálus, com 

declividade acentuada, provavelmente superior à admissível em depósitos 

dessa natureza geológica. Em abril do mesmo ano foram realizadas obras 

de estabilização do talude do canal do sangradouro, com a execução de 

escavações adicionais e a construção de banquetas, conforme projeto 

executivo desenvolvido por empresa contratada. 

Figura 2.29 – Instabilização do corte na base da ombreira direita, pouco após a 
abertura do canal de restituição das águas do vertedouro (Sampaio, pág. 48)
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Nos anos seguintes, apesar da inatividade do vertedouro devido à escassez 

de chuvas, registraram-se novos episódios de instabilidade ao longo do 

corte na base da margem direita do canal, com acentuado estreitamento 

do canal de descarga do vertedouro, a ponto de alcançar a obstrução. Em 

Figura 2.30 – Em agosto 
de 2008 observava-se 
ao longo da ombreira 
direita um extenso 
conjunto de cicatrizes de 
escorregamento, refletindo 
a sucessão de instabilidades 
ocorridas após a abertura do 
canal de restituição a jusante 
do sangradouro. Notar que o 
nível d’água do reservatório 
situa-se ainda abaixo da 
soleira do vertedouro  
(foto dos autores)

agosto de 2008 era possível observar um conjunto de extensas fendas ao 

longo da ombreira direita, em cotas mais elevadas, refletindo a sucessão de 

escorregamentos ocorridos até aquele momento (Figura 2.30).

ALGODÕES I PI



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

1.5 Somatório de aspectos anômalos antes do evento

Em inspeção ao sítio da barragem, realizada em agosto de 

2008, foi possível identificar diversos problemas, em locais 

assinalados na Figura 2.31, a saber:

1. extenso deslizamento na ombreira direita devido a 

escavações inadequadas em massas de tálus-colúvio;

2. consequente estrangulamento, até a obstrução, 

do canal de restituição das águas a jusante do 

sangradouro; 

3. surgências d’água no pé da barragem;

4. descolamento do aterro da barragem sob a laje de 

concreto do muro de contrafortes; 

5. deslizamento e surgências d’água no pé da ombreira 

esquerda;

6. inoperância da comporta da tomada d’água e do 

controle da válvula dispersora.

Apesar de conhecidos há anos, os problemas acima 

relacionados não foram enfrentados no devido tempo, 

abrindo espaço para o surgimento de uma situação crítica 

que acabou acontecendo no primeiro enchimento do 

reservatório, na estação de chuvas de 2009.

Figura 2.31 – Planta com localização dos problemas identificados
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2. Descrição do acidente 

A estação chuvosa de 2009 iniciou intensa, elevando rapidamente o nível 

do reservatório e sinalizando que o vertedouro iria sangrar pela primeira 

vez, o que efetivamente ocorreu em 12 de maio. Pouco antes disso, em 

abril, o Governo do Estado do Piauí, através da IDEPI, promoveu a adoção 

de algumas medidas protetivas na área de encontro da barragem com 

o vertedouro (tais medidas acabaram revelando-se inócuas). As águas 

que começaram a ultrapassar a soleira vertente encontraram o canal de 

descarga obstruído devido aos novos escorregamentos.

Figura 2.32 – Em 12 de maio de 2009, o muro de 
concreto começou a ceder e a primeira placa, 
do lado jusante, perdeu o apoio na base e se 
destacou (assinalada pela seta) (Internet)

A continuação das chuvas acarretou a elevação da lâmina d’água que 

ultrapassava a crista do vertedouro. Então, a água começou a escoar 

também pelo vão existente entre o aterro e o muro, erodindo o solo e 

ajudando a descalçar a base do próprio muro. O muro de concreto não 

resistiu à força das águas que atuavam tanto pelo lado externo, no canal de 

descarga estrangulado, quanto do lado interno, entre o aterro da barragem 

e o próprio muro. Assim, a primeira placa de concreto se destacou e tombou 

devido à perda de apoio (Figura 2.32), no próprio dia 12 de maio. A mesma 

imagem mostra que a pista de acesso à crista da barragem foi destruída, 

impedindo o prosseguimento dos trabalhos emergenciais.

No dia seguinte, em 13 de maio, ocorreu o 

desalinhamento de duas outras placas de concreto 

do muro. O prosseguimento do processo erosivo 

culminou em 27 de maio, quando as demais placas 

de concreto que formavam o muro de contrafortes 

ruíram, com consequente instabilização da estrutura 

do vertedouro, que sofreu tombamento para jusante. 

Criou-se, assim, uma passagem livre para as águas 

contidas no reservatório, que invadiram o Vale do 

Piranji, causando danos e mortes em seu caminho.
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Ao término do processo destrutivo, todas as estruturas de concreto haviam 

desaparecido da paisagem (Figura 2.33) após terem sido arrastadas pela 

força das águas e sepultadas nos depósitos aluvionares que surgiram a 

jusante do local do evento.

Figura 2.33 – Ao final do processo de ruptura, as estruturas de concreto haviam 
desaparecido da paisagem (Foto: Efrém Ribeiro – 28/05/2009)

3. Consequências do acidente

O colapso da estrutura do vertedouro, ocorrido em 27 de maio de 2009, 

abriu caminho para uma onda de lama que se projetou ao longo do Vale 

do rio Piranji e acabou alcançando o núcleo urbano de Cocal da Estação, 

inundando-o e desabrigando ou desalojando cerca de 2.500 moradores. 

Houve vítimas fatais, mas o número de mortes permanece incerto. 

4. Medidas de recuperação

Apesar do aterro da barragem ter permanecido em grande parte intacto, a 

perda foi considerada total. Os problemas detectados anteriormente ao 

acidente (surgências no pé da barragem e deslizamentos e surgências na base 

da ombreira esquerda) reforçam a ideia do abandono da gestão da estrutura.

5. Causas do acidente

As causas da ruptura da barragem de Algodões se devem a um somatório de 

erros e omissões. Os erros podem ser apontados tanto em relação ao projeto da 

barragem, quanto à construção. As omissões são de gestores do poder público.

O principal erro de projeto consistiu em planejar o encontro entre a 

barragem e o delgado muro de contrafortes em talude negativo. Assim, o 

aterro teve que ser executado sob o muro de talude negativo, sem, portanto, 

possibilidade de haver compactação adequada - nem por processos 

manuais. Os recalques pós-construtivos do aterro causaram descolamento 

entre o solo e o concreto. Devido à lenta elevação do lago, causada pela 

estiagem que durou vários anos, o nível d’água do reservatório não alcançou, 

de início, o referido vão provocado pelo descolamento. Somente veio a 

fazê-lo em maio de 2009, quando as fortes chuvas provocaram uma rápida 

elevação do nível das águas. A passagem franca da água pelo vão entre o 

aterro e o muro de concreto foi determinante para o avanço do processo 

erosivo e descalçamento do muro de concreto.
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Um segundo erro de projeto consistiu em planejar o extenso e alto corte da 

ombreira direita para abrir espaço para o canal de restituição do vertedouro - que 

foi escavado em uma massa de tálus. A escavação foi executada com declividade 

excessiva e sem a implantação de qualquer proteção ou estabilização do talude 

escavado. Os sucessivos deslizamentos ocorridos no talude, desde a época da 

construção, deveriam ter servido de alerta para a necessidade de se intervir para 

estabilizar aquela encosta, mas foram ignorados. Como consequência da não 

intervenção, quando do enchimento do reservatório, as águas que alcançaram 

e ultrapassaram a soleira do vertedouro encontraram o caminho de descarga 

obstruído, provocando intensa erosão na base do vertedouro, com consequente 

colapso da estrutura e colapso do acesso à crista da barragem na ombreira direita.

Relatório técnico emitido pelo CREA–PI afirma que as principais causas do 

rompimento da barragem foram a falta de manutenção da obra por parte dos 

órgãos competentes, através do Governo do Estado, e a deficiência nos estudos 

geológicos e geotécnicos do projeto. A não identificação da fragilidade das 

condições geológicas representadas pela massa de tálus acarretou grandes 

deslizamentos de material após a escavação, causando a total obstrução do 

canal de restituição do sangradouro.
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