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17/09/2015
Técnica escassa

1. Descrição da barragem

O rio Bacanga é um curso de água que nasce no município de São Luís, 

Estado do Maranhão, e deságua na baía de São Marcos, no Oceano Atlântico. 

A maior parte do seu curso é inundada pelas marés, tornando suas águas 

salobras. Apresenta uma rica biodiversidade, associada aos manguezais. 

Neste rio foi construída a barragem do Bacanga, com os objetivos de realizar 

o controle de salinidade, efetuar a ligação rodoviária entre São Luís e o porto 

de Itaqui e promover o saneamento de áreas a montante da barragem. 

A estrutura do vertedouro é dotada de três comportas com capacidade conjunta 

de descarga de 570 m³/s, que controlam a vazão na maré alta e na baixa-mar.  

A Figura 2.62 traz o arranjo da barragem, em planta e corte longitudinal.

A barragem é de terra e possui extensão de crista de 810 m e altura máxima 

de 15 m. Durante a elaboração do projeto, houve interesse na implantação de 

um aproveitamento energético das marés através de uma usina maremotriz, 

utilizando a infraestrutura da barragem. Mas, a ideia não teve continuidade.

Figura 2.62 –  
Bacanga: planta e seção 
longitudinal (CBGB, 1982)
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2. Descrição do acidente

O acidente consistiu no desabamento da comporta de maior dimensão 

(Figura 2.63), que afundou nas águas do reservatório.

Figura 2.63 – Barragem Bacanga: a comporta que desabou sob a força da maré, 
submergindo no reservatório (http://netdia.blogspot.com/2015/09/comporta-
desaba-na-barragem-do-bacanga.html)

3. Consequências do acidente

Temia-se o alagamento em comunidades ribeirinhas a jusante que estavam 

sendo monitoradas pela Defesa Civil.

4. Medidas de recuperação

De imediato, o vão da comporta foi enchido com enrocamento para controlar o 

fluxo de água do mar até a recuperação e recolocação da comporta no seu lugar.

5. Causas do acidente 

Segundo o Relatório de Segurança de Barragens, ano 2015, a causa provável 

do acidente foi a fadiga do material. A estrutura de barramento carecia 

de manutenção há vários anos. Rachaduras nos pilares e vazamentos nas 

comportas já haviam sido apontados várias vezes pela comunidade. A força da 

maré ascendente foi o agente responsável pelo ocorrido. A responsabilidade 

pela manutenção da barragem é do Governo do Estado do Maranhão.
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