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1. Descrição da barragem

A barragem do açude público Joana está implantada sobre o rio Corrente, no 

boqueirão Joana, localizado a cerca de 2 km a jusante da cidade de Pedro II, 

no Estado do Piauí, com acesso pela BR 404. Tem como finalidade principal 

o abastecimento urbano da cidade de Pedro II e possibilita a irrigação de 100 

hectares de terras. A barragem foi executada em convênio do DNOCS com o 

Ministério do Exército, pelo Segundo Batalhão de Engenharia e Construção, 

sediado em Teresina, Piauí.

A barragem é de terra homogênea e possui filtro vertical que se liga, através 

de um tapete drenante, a um enrocamento de pedra jogada no pé do talude 

de jusante. Na fundação da barragem existe um cut-off que corta o aluvião e 

alcança o arenito subjacente.

Fechando o reservatório, na margem direita, foi construída uma barragem 

auxiliar de terra compactada, com comprimento de 115 m e altura máxima 

de 2,90 m. Ao lado da barragem auxiliar foi implantado o vertedouro, com 

70 m de largura, aproveitando a conformação do relevo e as características 

geológicas do local. Sob a barragem, abaixo da cota mínima de operação, 

está situada a tomada d‘água, com uma tubulação de ferro dúctil com 

diâmetro de 400 mm.

2. Descrição do acidente

A barragem foi inaugurada em agosto de 1996. Já no início de 1997, após o 

reservatório ter sido parcialmente preenchido pelas águas da estação chuvosa, 

a barragem começou a apresentar uma considerável vazão através do dreno 

de pé. Conforme informação dos moradores da região, esta vazão veio se 

mantendo ao longo dos anos, variando de intensidade com o nível d’água do 

reservatório sem que este, no entanto, tenha jamais alcançado a cota de sangria 

(crista do vertedouro de superfície). Neste período, as águas do reservatório 

foram usadas somente para o abastecimento da cidade de Pedro II. 

No início de junho de 2004, a barragem começou a apresentar uma surgência 

no talude de jusante. O fluxo de água, que carreava solo em suspensão, 

alcançou, em junho de 2006, vazões da ordem de 50 l/s, chegando a 

ocasionar desmoronamento de parte do maciço com a criação de uma cava 

com 3 m por 4 m de seção. A cava se prolongava para o interior do maciço 

na forma de um túnel com 1 m de altura por 1,5 metro de largura.

A partir do exame local, foram aventadas algumas hipóteses a respeito da 

possível origem do vazamento (Miranda & outros, 2005): a) fuga através de 

falha da tubulação da tomada d’água no interior do maciço da barragem; b) 

fuga ao longo do contato da superfície externa do concreto de revestimento 

da tubulação da tomada d’água; c) fugas de água em fraturas na rocha de 

fundação, interceptadas pela vala executada para instalação da tubulação 

da tomada d’água. 
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Numa primeira avaliação não se considerou a percolação através de rachaduras 

no aterro da barragem como uma possível explicação, pois este fenômeno 

levaria rapidamente à formação de um piping que já teria se manifestado. 

Foi visualizada a situação exposta na Figura 2.363, em que a surgência 

transborda sobre o enrocamento de pé da barragem em vez de a água fluir 

por dentro do mesmo.

Em fins de junho de 2006, a preocupação com a segurança da barragem levou 

ao desencadeamento de uma série de medidas, descritas no item seguinte.

Figura 2.363 – Croqui da situação visualizada após inspeção (Miranda & outros, 2005)
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3. Consequências do acidente

Como medidas emergenciais, resolveu-se:

a) desaterrar a saída da tomada d’água a jusante, que se encontrava 

inoperante e coberta por sedimentos, e abrir o registro para verificar se 

ocorreria uma redução na vazão pela fuga no talude de jusante. Esta redução 

de vazão indicaria a validade da alternativa a) indicada no item anterior; 

b) providenciar a inspeção por mergulhadores da boca de montante da 

tomada d’água para examinar sua situação e planejar o seu fechamento no 

caso de comprovação da alternativa a); 

c) manter a tomada d’água completamente aberta para reduzir o nível do 

reservatório, caso a alternativa a) não se confirmasse; 

d) construir um reforço provisório no enrocamento do dreno de pé, segundo 

esquema discutido com os engenheiros do proprietário e da empresa 

construtora que visitaram a barragem. 

4. Medidas de recuperação

Uma vez desenterrada a extremidade de jusante da tomada d’água, o registro 

situado na boca de jusante foi aberto. Concomitante a abertura do registro 

houve uma redução para a metade da vazão da fuga de água no talude. Esta 

redução confirmou a hipótese de falha na tubulação da tomada d’água, pois, 

neste caso, parte da água passou a fluir pela tomada d’água, reduzindo o fluxo 

pelo maciço de terra. Confirmada a falha na tubulação da tomada d’água, 

foi iniciado o trabalho dos mergulhadores para fechamento da extremidade 

de montante da tubulação. O trabalho dos mergulhadores tornou-se 

necessário pela não existência de uma torre de comando da tomada d’água a 

montante. Conseguiu-se, em poucos dias, realizar o fechamento provisório da 

extremidade de montante da tomada d’água, ocorrendo, como se esperava, a 

completa interrupção da fuga de água pelo talude, que praticamente secou. 

As medidas emergenciais adotadas com presteza em fins de junho de 2004 

pelo proprietário da barragem, com acompanhamento dos representantes 

do Estado, foram bem sucedidas, mas deveriam ser seguidas por ações 

complementares, visando a recuperação da tubulação da tomada d’água, 

identificada como sendo a origem do vazamento.

As informações a respeito das ações complementares para recuperação do 

sistema da tomada d’água são escassas. Tem-se conhecimento, através dos 

órgãos da imprensa, de que em fevereiro de 2016 o DNOCS passou a realizar 

reparos através da execução de injeções de argila e de asfalto quente 

em furos de sondagem para eliminar o vazamento denominado como 

“problema crônico” no açude Joana.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente estão estreitamente vinculadas a falhas identificadas 

no sistema de adução a partir da tomada d’água submersa. Tais falhas 

decorrem, provavelmente, de um ou mais vazamentos existentes ao longo da 

tubulação que atravessa o corpo da barragem. A indicação, pelos moradores 

locais, de que já no começo de 1997 haviam sido observadas surgências 

através do dreno de pé (que culminaram com o forte vazamento observado 

em junho de 2004) sinaliza que os defeitos podem não decorrer do desgaste 

de peças pelo uso, mas existirem desde o início da vida útil da obra.
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