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

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

ALTO GRANDE
SERRA BRANCA

BA

Serra Branca
Não identificada
04/01/2016
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

Trata-se de uma barragem de terra de pequena altura (7 m de altura 

máxima), com cerca de 300 m de extensão de crista. Situa-se a cerca de 10 

km de distância a leste da sede do município de Araci, Bahia. É conhecida 

também como barragem Serra Branca. Possui um vertedouro (sangradouro) 

de soleira livre na ombreira direita, um pouco afastado da barragem, com 

cerca de 40 m de extensão (Figura 2.35).

Figura 2.35 – A barragem de Alto Grande, no rio Serra Branca 
(Google Earth, de 25/12/2013)

2. Descrição do acidente

No período de chuvas do final de 2015 e início de 2016, elevados índices de 

pluviosidade causaram forte elevação do nível do reservatório em função 

da escassa capacidade de escoamento do vertedouro de soleira livre. Em 

4 de janeiro de 2016, a Prefeitura de Araci decretou situação de emergência 

devido ao rompimento parcial da barragem e o comprometimento do 

sangradouro, cuja estrutura ficou parcialmente destruída, com formação de 

uma cratera a jusante da barragem (Figura 2.36). 

Além de dispor sobre a situação de emergência, o Decreto estabelecia 

providências para a recuperação da barragem e do vertedouro.

Figura 2.36 – Danos causados à soleira do sangradouro com comprometimento do 
trânsito pela rodovia (Internet - Acesso em 15/11/2018, https://www.google.com.br/
search?q=rompimento+parcial+da+barragem+serra+branca+em+araci+ba&tbm)

https://www.google.com.br/search?q=rompimento+parcial+da+barragem+serra+branca+em+araci+ba&tbm
https://www.google.com.br/search?q=rompimento+parcial+da+barragem+serra+branca+em+araci+ba&tbm
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3. Consequências do acidente

Como já referido, o vertedouro e a barragem sofreram o efeito de galgamento 

na forma de rompimento parcial. O trânsito pela rodovia foi interrompido.

4. Medidas de recuperação

Consta no RSB da ANA (2016, pág. 165) que após o período chuvoso seriam 

iniciadas as obras de recuperação.

5. Causas do acidente 

O galgamento da barragem ocorreu pela incapacidade do sangradouro 

escoar a vazão afluente. A sobrelevação do nível do reservatório acelerou 

o caudal e causou a abertura de profundos sulcos de erosão na soleira do 

próprio vertedouro.

6. Material consultado

ANA – Agência Nacional de Águas – Relatórios de Segurança de Barragens, 

ano 2016, pág. 165.


