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1. Descrição da barragem

A barragem Jati integra o Sistema de Transposição do rio São Francisco e 

está localizada no Estado do Ceará, na região do Cariri, próximo à divisa 

com o Estado de Pernambuco, no município de Jati, a pequena distância 

do núcleo urbano. Trata-se de uma obra intermediária no referido sistema, 

que gera um reservatório de grandes dimensões. Teoricamente, é um dique, 

pois foi implantada fora de qualquer curso d’água natural, aproveitando 

uma condição fisiográfica favorável ao armazenamento da água.

A barragem de terra possui seção transversal zonada, comprimento de 1.900 

m e altura máxima de 56 m. Na ombreira direita, a tomada d’água controla 

o fluxo liberado para um conduto de baixa pressão, em concreto armado, 

seguido por um conduto forçado de aço, que libera a água para um canal 

que se dirige para a bacia do rio Jaguaribe. Um vertedouro de soleira livre se 

localiza na ombreira direita, a pequena distância da barragem, consistindo 

em uma soleira de concreto com 10 m de altura e 160 m de extensão, 

seguida a jusante por uma calha de restituição em degraus. Sua capacidade 

de escoamento é de cerca de 150 m3/s (Figura 2.354).

O chamado túnel de adução citado na figura corresponde ao conduto em 

seu trecho de baixa pressão, construído pela técnica de cut-and-cover, isto 

é, construído em vala escavada e posteriormente preenchida, de modo a 

soterrar a estrutura de adução.
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Figura 2.354 – Arranjo geral da barragem (Magna/Themag, 2020)
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2. Descrição do acidente

Em 21 de agosto de 2020, o empreendimento sofreu um grave acidente 

localizado na adutora de baixa pressão. O conduto forçado sofreu uma 

ruptura na parede esquerda hidráulica de um segmento de concreto armado, 

imediatamente a montante do bloco de concreto que faz a transição para o 

trecho em aço. Um forte jato de água passou a incidir no espaldar de jusante da 

barragem, atingindo-a em sua base próximo da ombreira direita (Figura 2.355).

As filmagens realizadas mostram que o rompimento teve início com uma 

golfada de água, seguida por uma segunda e por uma terceira, no intervalo 

de poucos segundos. Logo depois, o jato d’água se tornou contínuo e 

cresceu em vazão e alcance, passando a incidir sobre o talude jusante da 

barragem e no sopé da ombreira direita. 

Segundo informações divulgadas logo após ao evento, o acidente afetou 

o sistema elétrico de acionamento das comportas da tomada d’água. 

Elas somente puderam ser fechadas com a instalação de um gerador de 

emergência. Consequentemente, o jato teve a duração de algumas horas, 

tempo suficiente para provocar uma forte incisão no talude da barragem 

e no terreno natural da ombreira direita, expondo o maciço rochoso. As 

Figuras 2.356 e 2.357 documentam a abertura que surgiu na parede do 

conduto forçado de concreto de baixa pressão, em correspondência ao 

chamado “segmento 16”.

Na Figura 2.357 estão a armação retorcida e os destroços de concreto 

pendurados do lado externo, sinalizando que a pressão interna foi de porte 

e ultrapassou a resistência do conduto naquela região.

Figura 2.355 – Jato d’água incidindo no 
talude de jusante da barragem e no sopé 
da ombreira direita (Portal do Litoral, PB)
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Figura 2.357 – Detalhe do 
arrombamento, onde podem ser vistos 
o concreto danificado e a armadura 
retorcida (Internet https://www.google.
com/search?q=acidente+barragem+jati
&hl=pt-pt&tbm=isch&sxsrf)

Figura 2.356 – Vista do rombo 
na face do conduto de baixa 
pressão (O Povo, CE)
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3. Consequências do acidente

Como já referido, o jato de água teve a duração de algumas horas e neste 

intervalo de tempo atuou realizando o desmonte hidráulico de parte do 

terreno da ombreira direita e do talude de jusante da barragem, criando um 

grande anfiteatro de erosão (Figuras 2.358 e 2.359).

A cavidade provocada pelo desmonte hidráulico alcançou altura máxima 

entre 25 m e 30 m e removeu aproximadamente 20% da base da barragem 

na seção mais erodida (Figura 2.360).

Diante da possibilidade de evolução do quadro erosivo, devido à remoção 

de uma parcela expressiva da seção da barragem, cerca de 2.000 pessoas 

tiveram que abandonar suas casas na área urbana de Jati.
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Figura 2.358 – Situação após o fechamento da comporta da tomada d’água: 
área atingida pelo jato no talude jusante da barragem e na ombreira direita  
(O Povo Online, 2020)

Figura 2.359 – Vista da área atingida pelo desmonte hidráulico (Magna/Themag)
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Figura 2.360 – Seção esquemática da barragem, com indicação da área afetada (Magna/Themag)
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4. Medidas de recuperação

A mobilização para a recuperação da barragem foi imediata devido à urgência 

de eliminar qualquer possibilidade de evolução do processo erosivo através 

do fragilizado maciço da barragem. A Figura 2.361 documenta o início dos 

trabalhos com lançamento de camada de enrocamento decorridos dois 

dias desde o acidente.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente estavam sendo investigadas no fechamento do 

presente texto. Dentre elas despontava a possível instalação de golpe de 

aríete causado pelo eventual fechamento brusco da válvula dissipadora 

implantada a jusante da tubulação de alta pressão (Figura 2.362). 

Ao se fechar bruscamente o circuito de adução, a massa d’água em 

movimento poderia ter sido comprimida contra o obstáculo interposto (a 

válvula subitamente fechada) e ter refluído para montante, pressionando as 

paredes do conduto de forma muito mais vigorosa do que na condição de 

fluxo normal. No caso do conduto em Jati, este incremento de pressão teria 

ultrapassado a capacidade da seção de concreto de resistir aos esforços 

internos impostos, rompendo-a e liberando o caudal. O circuito hidráulico, 

no seu trecho mais inclinado e composto de conduto forçado em aço e 

seus blocos de apoio em concreto, suportou bem as bruscas oscilações das 

solicitações, transmitindo-as para o tramo superior do conduto. Constatou-

se a ausência de chaminé de equilíbrio ao longo do conduto hidráulico.

Importante realçar que o reservatório estava em início de operação. Como 

a obra era muito recente, é provável que a rede de fluxo no aterro ainda 

estivesse em formação, o que deve ter contribuído para a preservação do 

corpo da barragem. 
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Figura 2.361 - Início dos 
trabalhos de recuperação 
emergencial (O Povo Online)

Figura 2.362 – Identificação do segmento rompido e da causa da ruptura (Magna/Themag)
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