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1. Descrição da barragem

O açude da barragem Jucazinho tem relevante papel socioeconômico 

na região. Foi implantado pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS) para abastecer 14 cidades e cinco povoados, além 

de contribuir para o controle das enchentes do rio Capibaribe, irrigar 

cerca de 6.750 ha a jusante da barragem, perenizar o rio e possibilitar o 

desenvolvimento da piscicultura. A Figura 2.370 mostra a localização da 

barragem no trecho intermediário da bacia do rio Capibaribe.
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Figura 2.370 – Localização da barragem de Jucazinho, na bacia do rio Capibaribe (Souza 2018)



Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

A barragem está localizada em terras dos municípios de Surubim e Cumaru, no 

Estado de Pernambuco, a cerca de 140 km da cidade do Recife. Foi construída 

entre 1996 e 1998 em concreto compactado com rolo (CCR) e possui altura 

máxima de 63,2 m e extensão de crista de 442 m. O vertedouro, na posição 

central da barragem, é de soleira livre na El. 292,00 m com capacidade de 

5.450 m3/s. A extensão do vertedouro é de 170 m, sendo que sua calha é em 

degraus para dissipação parcial de energia (Figura 2.371). O vertedouro é 

dimensionado para suportar a passagem de uma lâmina de 6 m de altura por 

sobre a soleira vertente, alcançando o nível d’água máximo, na El. 298,00 m.

Uma particularidade deste projeto é a presença de dois descarregadores de 

lâminas livres como canais laterais, situados nas duas ombreiras, acessados 

por canais escavados no terreno natural e que contribuem para a descarga 

das vazões a partir do momento em que o nível d’água do reservatório alcança 

a El. 295,00 m. Para tanto, existem duas estruturas laterais em concreto, uma 

em cada ombreira, com soleira na referida elevação e extensão de 57 m cada 

(Figura 2.372). Para esses extravasores foi prevista uma lâmina máxima de 3 m, 

correspondendo à descarga global de 1.290 m3/s. 

Figura 2.371 – Vista geral da barragem (Internet – Acesso em 14/05/2020 – https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/
noticia/2020/03/30/barragens-acumulam-agua-apos-chuvas-no-agreste-jucazinho-esta-com-17percent-do-
volume-total.ghtml)
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Figura 2.372 – Perfil longitudinal pelo eixo da barragem vista de montante para jusante (MTCGU, 2017)
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2. Descrição do acidente

Após o período de chuvas intensas ocorridas em 2004, foram observados 

diversos problemas estruturais na barragem. No maciço de CCR foram 

constatadas infiltrações e surgências de água junto às duas ombreiras, 

diversas trincas no paramento de montante em todas as direções, sendo 

que uma delas se propagava pela crista da barragem, ferragens expostas na 

soleira do vertedouro apresentando corrosão, além de uma cavidade com 

surgência concentrada de água no interior da galeria, onde poços de alívio 

se encontravam danificados e/ou obstruídos. Foram detectados problemas 

no paramento vertical de montante. Estes passaram a afetar o sistema de 

estanqueidade através de caminhos preferenciais de percolação devidos à 

lixiviação do CCR. As infiltrações de água no interior da galeria passaram a 

ocorrer de forma generalizada nas paredes e no teto, provindo do paramento 

de montante, das trincas, da porosidade do concreto, das bexigas, de juntas 

frias entre camadas e por ruptura ou colocação inadequada dos veda-juntas. 

Nos extravasores laterais, apesar destes não terem entrado em operação, 

blocos de rocha e solos desprendidos dos taludes das ombreiras se 

acumularam ao longo do tempo, obstruindo e reduzindo a seção. 

A bacia de dissipação, a jusante da soleira vertente, constituída por uma 

laje concretada sobre a rocha de fundação entre pequenos muros laterais, 

foi parcialmente destruída pelo vertimento de uma vazão de 600 m3/s, 

com altura de 1,4 m, suficiente para arrancar placas da laje de concreto, 

retorcendo as ferragens expostas.

3. Consequências do acidente

Os danos produzidos na barragem pelo vertimento de uma vazão relativamente 

modesta, quando comparada às vazões de projeto e a deterioração rápida da 

estrutura da bacia de dissipação, aliadas às patologias presentes na estrutura 

em CCR, evidenciaram a fragilidade da barragem e despertaram temores 

sobre as suas condições de segurança. Esses temores se alastraram junto à 

população ribeirinha, que passou a se manifestar a respeito.

4. Medidas de recuperação

Apesar de a necessidade de reparos na barragem transparecer desde 

o evento de 2004, somente em 2012 foi contratado o Projeto Básico 

para a recuperação da barragem. Um diagnóstico abrangente sobre as 

necessidades de recuperação da obra data de 2013. No final de 2016 foram 

assegurados os recursos necessários para a realização dos trabalhos. O 

projeto de recuperação previa a realização dos serviços necessários em 

duas etapas, sendo a primeira em caráter emergencial.

Dentre as principais atividades previstas para recuperação da barragem 

constava a implantação de um engrossamento da estrutura no pé de jusante 

para incrementar sua estabilidade. Constava ainda um salto de esqui com 

o propósito de arremessar para longe os jatos de descargas mais elevadas 

(Figura 2.373).
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Figura 2.373 - Projeto do reforço estrutural do extravasor principal com salto de esqui (TCU, 2018)
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Outra modificação substancial prevista no projeto de recuperação dizia 

respeito à conformação dos vertedouros auxiliares laterais dentro de 

critérios de segurança. Ou seja, revestimento dos mesmos em toda sua 

extensão, bem como a implantação de estruturas dissipadoras de energia 

em sua extremidade de jusante (Figura 2.374).

Medidas reparadoras foram programadas para todos os danos identificados 

nos levantamentos realizados. Dentre eles, destaque ao revestimento do 

paramento de montante da barragem, em toda sua extensão, com camada 

de argamassa de alta resistência e baixa permeabilidade para proteger o 

corpo da barragem de CCR que apresentava sérios indícios de deterioração 

e perda de resistência.
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Figura 2.374 - Visualização 
geral do projeto do extravasor 
principal e auxiliares (TCU, 2018)

No final de 2016, ante o estado preocupante da barragem, o DNOCS 

realizou a contratação dos serviços emergenciais para a sua recuperação, 

com dispensa de licitação. Os trabalhos tiveram início em 2017, mas foram 

interrompidos por auditoria empreendida pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), com o objetivo de verificar a regularidade das obras de recuperação e 

adequação da barragem (Figura 2.375). 

Após nova licitação, os trabalhos foram retomados em 2018 e prosseguiram 

até 2019. A Figura 2.376 documenta a implantação do reforço da barragem 

por jusante com salto de esqui.

Não se teve acesso a informações mais recentes a respeito do processo de 

recuperação da barragem, além dos documentos referidos no item 6, abaixo.
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Figura 2.375 – Aplicação de argamassa polimérica na face de montante da 
barragem em maio de 2017 (MTCGU, 2017)

Figura 2.376 - Obras de reforço: execução de concreto estrutural e 
ciclópico (TCU, 2019)
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5. Causas do acidente 

Por mais curioso que possa parecer, a documentação disponível se volta 

integralmente à análise e avaliação do projeto de recuperação da barragem 

e de sua implementação, sem referência às causas que conduziram a 

barragem de Jucazinho ao estado de deterioração em que se encontrava 

em 2004 (quando ocorreu o acidente na bacia de dissipação, ou até mesmo 

posteriormente). É exceção o depoimento do professor Paulo Cruz, consultor 

do DNOCS, que identifica a qualidade do concreto CCR como responsável 

principal pela degradação constatada após tão poucos anos de operação 

da barragem. 

A situação da barragem ainda permanece preocupante (em 2020), já que 

as obras se encontram mais uma vez paralisadas e as calhas dos dois 

vertedouros laterais ainda não foram revestidas. Caso eles venham a operar, 

espera-se a ocorrência de grandes erosões. Além disso, talvez o salto de esqui 

só possa se formar para descargas muito elevadas, pois os degraus na calha 

do vertedouro principal dissipam parte da energia das descargas vertidas. 

Esta energia é necessária para a formação hidráulica do salto de esqui.
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