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1. Descrição da barragem

A barragem do açude Cocorobó está localizada no município de Euclides 

da Cunha, Estado da Bahia, cerca de 410 km de Salvador, próximo ao 

entroncamento entre a BR 116 e a BR 225, na localidade de Canudos. A barragem 

represa o rio Vaza Barris e tem como finalidade a irrigação das terras de jusante, 

onde se destaca o Projeto Irrigado de Vaza Barris, além de controle das cheias, 

piscicultura e abastecimento d’água da vila de Nova Canudos. Foi construída 

pelo DNOCS entre 1951 e 1967, submetida, portanto, a interrupções em seu 

processo construtivo. O reservatório submergiu a vila de Belo Monte, onde os 

seguidores de Antônio Conselheiro foram massacrados após terem resistido 

a várias investidas do Exército Brasileiro. A torre da igreja e outras construções 

ficam visíveis em períodos de intensas e prolongadas estiagens, quando ocorrem 

pronunciados rebaixamentos do nível d’água do reservatório (Figura 2.176).

Há autores que incluem como objetivo da obra, além dos acima 

mencionados, a eliminação da memória da Guerra dos Canudos, concluída 

em 5 de outubro de 1897, e descrita pelo engenheiro Euclides da Cunha e 

pelo escritor Mário Vargas Llosa, entre outros.

Um dos incidentes está descrito acima, com a eliminação de um sítio 

histórico que deveria ter sido preservado. Outro incidente é descrito a seguir. 

O açude possui barragem de terra, vertedouro não controlado e estrutura de 

tomada d›água formada por uma torre e uma galeria dupla com diâmetro 

de 1 m. A barragem é homogênea, com altura máxima de 33,5 m, formando 

reservatório de 245,3 x 106 m3. Sua extensão pelo coroamento é de 643 m e a 

largura do coroamento é de 7 m. O volume total do aterro é de 1.250.000 m3. 

O talude de montante é protegido por rip-rap convencional e sua inclinação 

se inicia com 1,0V:3,0H na parte inferior, passando por l,0V:2,5H na parte mais 

alta. O talude de jusante tem inclinação variável de 1,0V:2,5H até 1,0V:3,0H. Para 

montante existe, ainda, uma berma estabilizadora. O controle de percolação 

pela fundação é feito por cut-off escavado de terra, executado a montante da 

linha de centro da barragem, e preenchido com material da mesma natureza 

do corpo da estrutura (Figura 2.178). 

O vertedouro, situado na ombreira esquerda, é de lâmina livre. Ele tem em planta 

a forma de leque que converge as descargas vertidas para uma calha vertente 

em concreto armado. Está dimensionado para uma descarga de 1.824 m³/s.

A fundação da barragem é constituída por xistos medianamente a pouco 

alterados, praticamente aflorando nas ombreiras. No leito do rio, a rocha 

é recoberta por um pacote aluvionar composto por material arenoso, 

com intercalações de lentes argilosas e siltosas. As investigações de 

subsuperfície indicaram um maciço são, medianamente fraturado e de 

baixa permeabilidade. O material terroso utilizado na barragem foi um silte 

argilo-arenoso (CL-CM). O solo utilizado na construção do aterro possuía 

hot=20 a 22%, γdmax=1,62 a 1,68 tf/m3, LL=57% e LP=19% e sua compactação 

teria sido controlada ao redor de 1% abaixo da umidade ótima.
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Figura 2.177 – Imagem do açude Cocorobó e vista parcial do sangradouro na 
ombreira esquerda (Internet - http://www.dnocs.gov.br/barragens/cocorobo/
cocorobo.htm)

Figura 2.176 – Restos da igreja de Antônio Conselheiro, na aldeia de Belo Monte. 
Escombros da aldeia aparecem em estiagens intensas e longas quando o nível 
d’água do reservatório atinge medidas extraordinariamente baixas

Figura 2.178 - Seção transversal 
da barragem (Sandroni, 2017)
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2. Descrição do acidente

A barragem teve sua construção iniciada em 1951, por administração direta 

do DNOCS. A maior parte do aterro foi executada nos últimos meses antes 

do término da obra. Logo após seu término, em dezembro de 1967, ocorreu 

um escorregamento de parte do talude de montante do aterro, com cerca 

de 45.000 m³ (300.000 m3, segundo o Cadastro Brasileiro de Deterioração 

de Barragens e Reservatórios (CBGB, pág. 175)) de terra deslocados numa 

extensão aproximada de 100 m, estando o reservatório ainda vazio. 

3. Consequências do acidente

Não foi encontrada referência a qualquer consequência do acidente 

ocorrido, exceto pelos danos acarretados à própria estrutura da barragem.

4. Medidas de recuperação

Para corrigir o acidente, parte do aterro foi removida com trator, formando 

uma “ensecadeira” de emergência a montante (que veio a funcionar 

também como berma) e a seção foi reconstruída com um talude mais suave 

do que o original (Figura 2.179).

Após a reconstrução, foram instalados 24 piezômetros e três medidores 

de nível d’água. Marcos para observação de recalque e de deslocamentos 

horizontais também foram instalados no maciço. Observações indicaram o 

aparecimento de trincas no talude da barragem e de pressões piezométricas 

consideradas elevadas. Entretanto, após um período de observação e 

diversas análises, o comportamento da barragem foi tido como aceitável.

5. Causas do acidente

A superfície de ruptura foi bem caracterizada e foi totalmente contida no 

corpo da barragem, sem atingir porções da fundação. Atribuiu-se a causa 

da ruptura à elevada plasticidade das argilas de origem aluvionar usadas na 

construção do aterro, além das mesmas serem muito compressíveis.
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Figura 2.179 – Reconstrução do trecho de aterro escorregado (Sandroni, 2017)
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