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1. Descrição da barragem

A barragem de Barreiros faz parte do conjunto de obras que integram o Sistema 

de Transposição do rio São Francisco e situa-se 12 km a oeste da cidade de 

Sertânia, encostada à rodovia PE 280, no sertão de Pernambuco, entre as 

estações de bombeamento 5 e 6 do eixo leste do Projeto de Integração “Velho 

Chico”. Trata-se de um barramento misto, em que estruturas de concreto, 

constituídas por um vertedouro e um descarregador de fundo, são ladeadas 

por barragens de terra, de seção homogênea, com altura máxima de 14 m .

2. Descrição do acidente

Segundo consta em registro da ANA, na manhã do dia 3 de março de 2017, apenas 

dois dias após o enchimento do reservatório, foi registrado um vazamento nesta 

barragem do Sistema de Transposição. Constatou-se uma comunicação direta 

da água do reservatório (com carga hidráulica de cerca de 8 m de altura, através 

do estrato rochoso de fundação da estrutura do canal de aproximação à tomada 

d’água, da galeria de uso difuso (TUD)) com o estrato rochoso muito fraturado da 

fundação do maciço de terra da barragem da margem direita.

O fluxo d’água pelo estrato rochoso da fundação do maciço de terra se comunicou 

com a camada vertical de pedrisco junto à parede de concreto da galeria e, 

posteriormente, devido à carga hidráulica, com a camada de pedrisco sobre a 

galeria, provocando a saída da água por cima do teto da galeria. Esse fluxo de água 

causou o carreamento de partículas do maciço da barragem de terra, assentada 

diretamente sobre o maciço rochoso muito fraturado, desencadeando um 

processo de piping com arraste de partículas sólidas, até ocorrer o rompimento 

da barragem neste trecho. A Figura 2.78, obtida na Internet, exibe o vão aberto 

por onde escoou a água no encontro entre a barragem de terra da margem direita 

e a estrutura de concreto da descarga de fundo.

3. Consequências do acidente

A consequência imediata do acidente foi o esvaziamento súbito do 

reservatório, com reflexos a jusante da barragem, bem como na própria 

estrutura do barramento, pelas possíveis consequências do rebaixamento 

rápido na estabilidade dos taludes da barragem de terra. Não ocorreram 

vítimas fatais. Não foram encontradas informações a respeito de danos 

materiais ou do número de pessoas afetadas.

4. Medidas de recuperação

A recuperação da estrutura arrombada teve início imediato, graças à 

disponibilidade de equipamentos e técnicos na região do empreendimento. 

Como mostra a Figura 2.79, a área atingida pelo arrombamento foi ensecada 

por montante, possibilitando a realização dos reparos necessários.
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Figura 2.79 – Barramento em fase de recuperação após arrombamento 
(Internet - http://www.carlosbritto.com/ministerio-inicia-nova-fase-de-teste-da-
barragem-de-barreiro-em-sertania/)

Figura 2.78 – O arrombamento ocorreu no encontro da barragem de terra da 
margem direita com a estrutura de concreto da descarga de fundo (Internet - 
http://folhacentrosul.com.br/geral/13256/transposicao-do-rio-sao-francisco-
barragem-mal-feita-estoura-e-agua-se-perde-no-sertao)

5. Causas do acidente

Trata-se de um processo de piping que ocorreu praticamente no encontro 

entre estruturas de concreto da descarga de fundo e a barragem de terra, 

notadamente um ponto de maior vulnerabilidade em barragens mistas.
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