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1. Descrição da barragem

O Canal de Transposição do Projeto São Francisco, nas proximidades do 

sítio Malhadinha, na zona rural de Custódia, Estado de Pernambuco, foi 

inaugurado pouco antes do acidente. 

Canal de Transposição do Projeto São Francisco
2017
09 de junho de 2017
Jornalística

CUSTÓDIA PE

2. Descrição do acidente

O início do rompimento se deu de sexta-feira, dia 9 de junho de 2017, para o 

sábado, dia 10, tendo evoluído rapidamente de uma pequena brecha inicial 

para a ruptura dos diques de ambos os lados. Observa-se na Figura 2.191 

que a delgada capa de concreto (5 cm) não contém qualquer armação, o 

que significa que não possui função estrutural, mas somente função de 

proteção da manta impermeável preta.

Figura 2.191 - Rompimento da seção do 
canal (Internet - http://midiabahia.com.br/
videos/2017/06/11/)

http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/
http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/
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3. Consequências do acidente

Embora muita água tenha jorrado em direção a um açude próximo, não 

houve notícias de danos maiores, além daqueles causados ao próprio canal.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação dos diques 

laterais.

5. Causas do acidente

Logo após o acidente, surgiu a versão de que houve tentativa de furto de água 

através de tubos inseridos na seção do canal, o que teria causado sua ruptura. 

A versão foi logo contraposta com depoimentos de que o canal já estaria 

apresentando problemas de Engenharia, não muito bem identificados.

O sigilo que cercou o acidente dificulta a identificação de suas causas 

reais. Se de um lado preserva os responsáveis pelo projeto, construção 

e gerenciamento dos olhares da opinião pública, de outro presta um 

desserviço à sociedade nos aspectos técnico e financeiro.

6. Material consultado

MIDIA BAHIA – Canal de transposição do rio São Francisco se rompe entre 

Sertânia e Custódia no Pernambuco. 2017. Texto extraído da internet - 

http://midiabahia.com.br/videos/2017/06/11/canal-da-transposicao-do-

rio-sao-francisco-se-rompe-entre-sertania-e-custodia-no-pernambuco/ - 

acesso em 21/11/2018.
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