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1. Descrição da barragem

A barragem de Barreiras se localiza no vale do rio Catolé, no Estado do Piauí, 

a cerca de 3 km da cidade de Fronteiras. Trata-se de um maciço de terra, 

de seção homogênea, com cerca de 40 m de altura máxima e extensão da 

crista de 250 m, aproximadamente. O rio Catolé é temporário (Figura 2.75).

A drenagem interna da barragem consiste em simples dreno de 

enrocamento de pedra, no pé de jusante, e a drenagem superficial é de 

alvenaria revestida. A descarga de fundo é feita por uma tubulação de aço 

com 1 m de diâmetro, que passa sob o aterro. A estrutura da tomada d’água 

é equipada com grade, comporta deslizante na boca de montante e torre 

de controle (Figura 2.76). A tubulação é envelopada em concreto simples e 

possui cut-offs também em concreto.

Os taludes da barragem foram projetados com inclinações de 1V:2H a jusante, 

com pequenas bermas e 1V:3,5H a montante. A proteção do aterro a montante 

foi feita com rip-rap. A construção sofreu diversas interrupções, sendo iniciada 

em 1953 e concluída em 1965. A compactação do aterro foi feita com rolo pé 

de carneiro, em camadas de 20 cm após compactação. O material usado, 

muito seco na jazida, foi umedecido na praça de trabalho, reconhecendo-se, 

entretanto, que a umidade de compactação foi menos do que a ótima.

A fundação da barragem é em maciço rochoso granito-gnáissico, com topo 

irregular e uma depressão com cerca de 8 m de profundidade entre as 

estacas 5 e 6, que foi preenchida com aterro compactado. O tratamento da 

fundação consistiu em um cut-off em pedra argamassada e uma cortina de 

vedação, com cerca de 100 furos injetados.
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Figura 2.75 – Barragem 
de Barreiras, no rio 
Catolé (Google Earth, 
de 21/05/2013)

Figura 2.76 – A barragem 
em planta (Carvalho & 
Trindade, 1976)
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2. Descrição do acidente

Na barragem de Barreiras não ocorreu um acidente que, por si só, tenha colocado 

em risco a segurança da estrutura. Mas, com o enchimento do reservatório, 

em 1965, teve início uma série de não conformidades, consideradas críticas, 

tais como fissuramentos externos e internos e deterioração da tubulação de 

descarga de fundo, além de terem sido computados fatores de segurança 

baixos ao escorregamento, tanto no talude de montante, quanto de jusante, 

nas situações mais desfavoráveis de funcionamento.

Em 1966, com a elevação do nível d’água do reservatório, verificou-se o 

abatimento do rip-rap de montante, em torno da estaca 5, em correspondência 

ao antigo leito do rio, recomposto com cerca de 100 m3 de pedra.

Em 1974 ocorreram problemas com o sistema da descarga de fundo, 

quando a comporta passou a apresentar dificuldades de operação. A 

saída da tubulação, a jusante, foi então tamponada, passando a tubulação 

a trabalhar em carga permanente. Após o tamponamento, notou-se 

o encharcamento do aterro em volta da galeria. Foi então retirado o 

tamponamento, com regressão do encharcamento.

Em fins de 1974 observou-se uma trinca longitudinal no corpo do aterro, 

com aproximadamente 160 m de extensão, situada ao longo do talude de 

jusante, a cerca de 8 m de distância da crista. Constatou-se, além disso, o 

fraturamento da alvenaria das valetas de drenagem superficial e, também, o 

abatimento do corpo da barragem, perceptível por observação visual. 

3. Consequências do acidente

Em 1974, após a constatação das não conformidades, o nível do reservatório 

foi lentamente rebaixado até cerca de 10 m a partir da crista da barragem, 

por precaução.

Elaborou-se um plano de investigações com sondagens mecânicas, 

instalação de piezômetros, levantamentos topográficos, instalação de 

tassômetros e pinos de medição de deslocamentos, medição de vazões 

no enrocamento de pé, ensaios de laboratório em amostras do aterro e 

avaliações de estabilidade.

Durante a realização de ensaios de permeabilidade em sondagens no 

aterro, observaram-se grandes perdas de água, com surgências no lago, 

denunciadas pela turbidez da água. Ensaios com corantes comprovaram a 

presença de vazios no corpo do aterro.

Um poço de inspeção aberto no aterro comprovou a existência de uma 

fenda vertical longitudinal, com cerca de 7 cm de abertura. O fissuramento 

longitudinal de jusante, por sua extensão e sem sinais de movimentos de 

“rejeito”, foi atribuído a recalque diferencial do maciço, possivelmente por 

encharcamento. O fator de segurança do talude de jusante foi considerado 

baixo. O fraturamento da alvenaria, no cruzamento das valetas de drenagem 

com as bermas, foi também atribuído a recalque diferencial, bem como à 

falta de juntas de dilatação.
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4. Medidas de recuperação

Ainda em 1974, considerou-se recomendável manter o nível d’água 

rebaixado e injetar as fissuras com calda de cimento e argila com pressão 

baixa. Considerou-se também recomendável estender o plano de injeções 

para montante, por meio de duas malhas de furos que cobriram a área de 

caminhamento provável das fendas internas. 

Após a inspeção na tubulação da descarga de fundo (uma vez constatada a 

deterioração do metal, a deformação das chapas e as aberturas nas juntas, 

com vazamento e carreamento de solo), foi apontada como solução a 

introdução de uma nova tubulação de aço, de menor diâmetro, para injetar 

calda de cimento entre os dois tubos.

Quanto aos fatores de segurança considerados baixos, no estudo de 

estabilidade foi elaborado um projeto de reforço do talude de jusante, 

através da adição de peso de terra compactada, suavizando-o, além da 

implantação de um sistema de drenagem interna, constituído por um 

dreno inclinado e tapete drenante, filtro coletor e enrocamento de pé 

(Figura 2.77). 
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Figura 2.77 – Em 1974 a barragem sofreu um reforço no talude de jusante, que foi suavizado 
(Internet - http://www.lagoadorato.com/2016/09/acude-barreiras-de-fronteiras-chega-ao.html)
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As valetas superficiais de drenagem foram reparadas, deixando-se juntas 

de dilatação. Após os reparos, não foram observados danos. Considerou-se 

necessário prosseguir o controle de comportamento da barragem quando 

da nova elevação do nível d’água do reservatório, após a implementação 

das obras de reforço.

As recomendações datam de 1974 e constam do trabalho de Carvalho & 

Trindade, de 1976, que constitui a única referência técnica encontrada 

sobre a barragem de Barreiras. Não se sabe ao certo que outros eventos e 

intervenções ocorreram a partir de então.

5. Causas do acidente 

Os resultados das investigações e análises mostraram que o fator de maior 

relevância no desencadeamento dos problemas encontrados na barragem 

era representado pela compactação deficiente do aterro, provavelmente 

do lado seco da curva de compactação, faltando ao aterro as qualidades 

resultantes de uma compactação eficiente: uniformidade, permeabilidade 

e compressibilidade baixas e resistência adequada ao cisalhamento.

Juntando-se as evidências, concluiu-se que a fissuração longitudinal foi 

consequência do colapso de camadas mal compactadas por saturação após 

carregamento, tendo ocorrido recalques diferenciais entre as partes mais a 

montante e as partes mais a jusante da barragem (conforme progredia a 

saturação do maciço).

Quanto aos vazios encontrados no aterro, julgou-se que a causa mais 

provável se originava na falta de uniformidade de compactação, que 

acarretou recalques diferenciais de porções do aterro com formação de 

cavidades por efeito de arco.
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