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1. Descrição da barragem

A barragem do Bezerro está localizada na periferia oeste da cidade de José 

de Freitas, no Estado do Piauí, e é constituída por um aterro compactado, 

com extensão de crista de aproximadamente 1.300 m (Figura 2.84). 

O sangradouro se localiza na ombreira esquerda, a pequena distância da 

barragem. Não se teve acesso ao projeto da barragem e as informações aqui 

apresentadas foram obtidas nos órgãos de imprensa.
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Figura 2.84 – Barragem do Bezerro, na periferia oeste da cidade de José de Freitas. A linha tracejada assinala a 
localização do sangradouro, na ombreira esquerda (Google Earth, de 18/07/2017)
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2. Descrição do acidente

Consta que fortes chuvas no início de abril de 2018 causaram a rápida elevação 

do nível d’água do reservatório, que se aproximou de seu nível máximo. Na 

manhã do dia 8 de abril foram observadas surgências de água ao longo do 

talude de jusante, com indícios de arraste de materiais terrosos (Figura 2.85). 

Foram também observadas rachaduras, não reportadas em detalhe.

O temor de que pudesse sobrevir o rompimento da barragem, manifestado 

pela Defesa Civil, levou a que, durante todo o dia de domingo, 8 de abril, 

máquinas trabalhassem nas obras de rebaixamento da cota do sangradouro 

com o intuito de facilitar o fluxo d’água e rebaixar o nível do reservatório. Em 

uma vistoria realizada no final da tarde do domingo foram constatadas mais 

duas rachaduras no talude da barragem, aumentando ainda mais o risco de 

rompimento a qualquer momento.

3. Consequências do acidente

Caso ocorresse o rompimento da barragem, a onda de cheia se dirigiria para 

os rios Lembrada e Pai Luiz, alcançando em seguida o rio Marataoan, a cerca 

de 10 km de distância. Diante do elevado risco existente, as famílias que 

moravam na área definida de risco foram retiradas de suas residências e 

recolhidas em instalações da Prefeitura de José de Freitas.

4. Medidas de recuperação

A continuidade dos trabalhos (descritos no item 2) resultou na abertura de um 

canal ao longo da diretriz do sangradouro, que induziu o rebaixamento do nível 

do reservatório, diminuindo, consequentemente, os gradientes hidráulicos 

nos locais de vazamento e afastando o risco de ruptura da barragem. A Figura 

2.86 documenta a bem sucedida abertura de um canal ao longo do eixo do 

sangradouro, o que possibilitou o rebaixamento da cota da soleira.

Não foi encontrada referência a medidas de mais longo alcance capazes de 

restituir à estrutura da barragem as condições de segurança necessárias. 

5. Causas do acidente 

A ausência de informações técnicas sobre o projeto da barragem, as reais 

condições de campo e a relação entre chuvas e nível d’água no reservatório 

dificultam a análise de conjunto para interpretação do evento. A situação de 

risco iminente de ruptura foi configurada pelo surgimento dos vazamentos 

de água ao longo do talude de jusante da barragem e pelo surgimento das 

trincas, não bem identificadas. As causas da ocorrência de trincas podem 

decorrer da baixa qualidade do aterro. Se o aterro não tivesse evidenciado 

os vazamentos, a elevação do nível do reservatório teria prosseguido 

normalmente até alcançar a soleira do sangradouro, por onde teria escoado 

o volume de água excedente. A presença dos vazamentos exigiu a adoção 

de medidas emergenciais preventivas.
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Figura 2.85 – Surgências de água 
no talude de jusante da barragem 
sinalizando problemas de erosão 
interna. Notar a água empoçada 
na pista (Internet - http://www.
visaopiaui.com.br/noticia/5410)

Figura 2.86 – Canal de emergência, 
por rebaixamento da soleira do 
sangradouro, favorecendo o 
escoamento das águas (Internet - http://
www.jairsampaio.com/defesa-civil)
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6. Material consultado

Diversas edições de noticiários locais e regionais, pela internet, dentre eles: 

JAIR SAMPAIO - http://www.jairsampaio.com/defesa-civil-afirma-que-nao-ha-mais-como-evitar-rompimento-da-barragem-do-bezerro/ - 2018.
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