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1. Descrição da barragem

A barragem do Batalhão se localiza na bacia hidrográfica dos Sertões de 

Crateús, no município de Crateús, no Estado do Ceará, barrando o rio Poti, 

a pequena distância do centro urbano (Figura 2.80). Trata-se de uma 

barragem vertedora de concreto, com fundação em rocha. Sua altura na 

seção máxima é 8,20 m e o comprimento da crista é de 691 m. A barragem, 

apesar de ser considerada de baixo porte, submete-se diretamente à 

Política Nacional de Segurança de Barragens devido a sua classificação de 

dano potencial associado alto, podendo comprometer a estrutura ou sua 

operação, requerendo intervenção imediata. 

A primeira etapa de construção da barragem (1955 a 1959) teve por objetivo 

constituir um reservatório para atender a demanda do 40 Batalhão de 

Engenharia e Construção (40 BEC), instalado (na época) no município de 

Crateús, quando o local era abastecido com poços artesianos (Monte, 

2014). A segunda etapa aconteceu dez anos depois, de 1965 a 1969, sendo 

ampliada sua capacidade para atender a demanda crescente da população 

de Crateús, que não podia mais ser suprida com o abastecimento de poços. 

A barragem capta, também, as águas do açude Carnaubal e as leva para a 

estação elevatória de tratamento da CAGECE.

Predominam na região rochas do embasamento cristalino, representadas 

pelo granito, granito gnáissico, anfibolito e migmatito do Grupo Santa 

Quitéria. No local da barragem, uma delgada cobertura de sedimentos 

aluvionares recentes encobre o leito e as margens do rio Poti.
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Figura 2.80 – A barragem de Batalhão localiza-se ao longo do rio Poti, a 
montante do núcleo urbano de Crateús (Google Earth, de 25/08/2013)
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2. Descrição do processo de degradação

Não ocorreu qualquer acidente com a barragem de Batalhão, mas sim um 

longo processo de degradação, acentuado pela ausência de manutenção 

durante muito tempo. Em 2016, a estrutura da barragem apresentava 

evidências de deterioração do concreto, agravado pelo descalçamento parcial 

na base do paramento de jusante, evidenciando, em diversos locais, cavidades 

de dimensões métricas que colocavam a estrutura de barramento em balanço, 

com comprometimento das condições de estabilidade (Figura 2.81).

Em função disso, a barragem do Batalhão, apesar de ser considerada de 

baixo porte, foi submetida diretamente à Política Nacional de Segurança de 

Barragens por ser classificada com dano potencial associado alto. Em 2015 e 

2016, a COGERH atribuiu à barragem a classificação de risco NP3, que equivale 

à mais alta categoria por conta do somatório de anomalias constatadas.

3. Consequências do acidente

A principal consequência do processo de degradação consistiu em criar uma 

situação de alto risco para a segurança da barragem e, consequentemente, 

para o núcleo urbano de Crateús.

4. Medidas de recuperação

A oportunidade para realização das atividades de recuperação foi 

proporcionada pelo grave quadro de seca que atingiu o Estado do Ceará a 

partir de 2012, ano em que o volume de água armazenada praticamente zerou.

O trabalho de recuperação da estrutura consistiu em fazer o reforço da 

base dos paramentos de jusante e montante com alvenaria de pedra. Foi 

realizada a limpeza da região a jusante e a montante do perfil vertedor, na 

largura de aproximadamente 5 m. Desta forma, a prioridade foi o reforço 

nos pontos críticos, o que equivaleu a um volume de 900 m³ de alvenaria 

de pedra argamassada. O reforço, com alvenaria de pedra com argamassa 

no traço 1:4 em volume, foi realizado ao longo de toda a base do talude de 

jusante (Figura 2.82). 

Também foi realizado um reforço com alvenaria de pedra na base do talude de 

montante, que apresentava comunicação com a região a jusante (Figura 2.83).

5. Causas do acidente 

A deterioração de barragens expostas aos agentes intempéricos é considerada 

um fato normal e inevitável, mas, no caso da barragem de Batalhão, a situação 

ganhou contornos de alto risco pelo nível de deterioração, conjugado à vizinhança 

ao centro urbano de Crateús (localizado poucas centenas de metros a jusante).

O processo de descalçamento progressivo que a barragem sofreu ao longo 

dos anos foi provavelmente agravado pelo fato de a estrutura não ter sido 

implantada sobre rocha firme ao longo de toda sua extensão. As imagens 

disponíveis indicam que, em alguma extensão, a barragem foi assentada 

sobre material de fundação intemperizado, removível com relativa facilidade 

pelas águas vertentes. O tempo se encarregou de conduzir a situação para 

o estado de alto risco detectado em 2016, quando finalmente foi feita uma 

intervenção reparadora.
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Figura 2.81 – A erosão do material de base da barragem causou o 
descalçamento com diversos metros de profundidade em alguns trechos 
(sentido montante-jusante) (COGERH, Relatório de Segurança 2016)

Figura 2.82 – Recuperação com alvenaria de pedra argamassada na 
base do talude de jusante (COGERH, Relatório de Segurança 2016)

Figura 2.83 - Recuperação com 
argamassa no paramento de 
montante (COGERH, Relatório de 
Segurança 2016)
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