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Caso emblemático – O caso da barragem de Piaus é emblemático por 

documentar a ocorrência de trincas transversais ao eixo da barragem, 

surgidas pouco tempo após a finalização da obra. Há, no Brasil, registro 

de diversas ocorrências similares, como os casos das barragens de 

Boqueirão das Cabaceiras e Caxitoré, no Ceará (Pessoa, 1964). Trata-se de 

uma situação que desperta cuidados, pois pode chegar a favorecer o fluxo 

d’água cruzando o corpo da barragem, com alto potencial de situação 

crítica quanto à segurança da obra. A integridade da barragem fica na 

dependência da capacidade dos filtros e transições implantados a jusante 

do núcleo exercerem o controle do caminho de fluxo preferencial, inibindo 

a implantação de um processo de erosão regressiva. Em geral, uma situação 

similar requer a adoção de medidas reparadoras urgentes.

1. Descrição da barragem

A barragem de Piaus, no Estado do Piauí, tem 45 m de altura e foi erguida em 

um boqueirão do córrego Marçal, caracterizado por ombreiras íngremes com 

declividade média de 42% (25º) na ombreira esquerda e 39% (21º) na direita. 

O clima semi-árido da região, com rios intermitentes, permitiu a construção 

do maciço de terra compactada sem desvio do curso d’água. Trata-se de 

barragem de terra de seção homogênea, com filtro vertical alinhado com 

o eixo e ligado a um tapete horizontal drenante que despeja as águas de 

infiltração para um corpo de enrocamento implantado no pé de jusante.

Quanto às condições de fundação no boqueirão escolhido para a barragem, 

constata-se no local a presença de um substrato rochoso constituído 

por um gnaisse cataclástico por vezes aflorante, com frequentes veios de 

quartzo, faixas miloníticas e zonas de brechas, apresentando-se, de modo 

geral, muito fraturado. A cobertura em solos de alteração e residuais não 

é constante, podendo estar ausente em áreas restritas de afloramentos 

rochosos, ou, então, alcançar espessura superior a dezena de metros. No 

fundo do vale, a sedimentação fluvial propiciou a formação de um pacote 

irregular de materiais de granulometria e espessura irregulares.

2. Descrição do acidente

Três meses após a conclusão da obra surgiram duas trincas transversais 

na ombreira esquerda e três na ombreira direita. As trincas apareciam em 

toda a largura do coroamento, indo desde o enrocamento de montante até 

o revestimento graúdo do talude de jusante. A maior trinca da ombreira 

esquerda apresentava uma abertura entre 3 e 5 cm e na ombreira direita 

entre 1 e 3 cm . As trincas se apresentavam secas, visto que o enchimento do 

reservatório se encontrava em fase incipiente (Figura 2.484).
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Figura 2.484 – Localização das trincas transversais ao eixo nas ombreiras 
(Miranda & outros, 2011)
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3. Consequências do acidente

Para investigar a continuidade das trincas em profundidade foram abertos 

poços de inspeção, ao longo das mesmas, tendo-se constatado que 

as trincas praticamente deixavam de ser perceptíveis entre 7 e 8 m de 

profundidade. Isso equivalia a dizer que as trincas alcançavam entre 4 e 5 m 

abaixo do nível máximo do reservatório (ainda não atingido naquela época). 

A eventual evolução das trincas foi monitorada, durante algum tempo, com 

pinos metálicos de referência cravados em ambos os lados das mesmas.

4. Medidas de recuperação

O processo de recuperação teve início com a abertura de uma cava de 

acesso, aberta no sentido do eixo da barragem, com largura de 4,50 m e 

distante 1 m da borda jusante do coroamento nos locais das rachaduras. A 

execução da cava teve como objetivo permitir a abertura de uma trincheira 

com 5 m de profundidade, limite da lança escavadeira (Figura 2.485) e com 

largura de 1,20 m.
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Figura 2.485 – Abertura de cava de acesso, seguida por escavação de trincheira com 
retroescavadeira, em correspondência às trincas na ombreira direita (Miranda & 
outros, 2011)
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Em seguida, realizou-se o reaterro manual da trincheira, com emprego de 

uma mistura de solo de jazida e bentonita (2,5%), em umidade ligeiramente 

superior à umidade ótima. A mistura do solo com a bentonita foi espalhada 

no interior da trincheira em camadas de 15 cm de espessura e, em seguida, 

compactada (Figura 2.486).

Concluído o reaterro da trincheira, o trecho remanescente da trinca que 

aflorava no interior da cava de acesso, a montante da trincheira, foi injetado 

por gravidade com calda bentonita-cimento. Os melhores resultados para 

injeção somente por gravidade foram obtidos com uma calda de 75% de 

água, 18% de cimento Portland e 7% de bentonita.
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Figura 2.486 – Enchimento e compactação da trincheira 
(Miranda & outros, 2011)
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5. Causas do acidente 

O surgimento das trincas pouco após o final do processo construtivo, sem 

a presença de água do reservatório (que se encontrava em fase incipiente 

de enchimento) está, provavelmente, associado à ocorrência de recalques 

diferenciais pós-construtivos. Embora não se disponha de uma vinculação 

clara da ocorrência das trincas com o estaqueamento da barragem, o 

histórico de construção da barragem registra dois aspectos, que podem 

estar ligados à origem das mesmas. 

Na ombreira esquerda foi aberta uma trincheira no sentido montante-

jusante para inserção do conduto de adução que, saindo da tomada d’água, 

localizada no interior do reservatório, iria conduzir as águas para a casa de 

válvulas, situada a jusante da barragem. A Figura 2.487 ilustra a presença 

da referida trincheira que penetrou em rocha e foi escavada com paredes 

íngremes. Dada a forte declividade das paredes da trincheira, o processo de 

preenchimento da trincheira por compactação do aterro pode ter originado 

recalques diferenciais elevados, que podem ter ultrapassado a resistência 

do aterro, dando margem ao surgimento das trincas transversais ao eixo da 

barragem.

Na base da ombreira direita, a trincheira para a implantação do cut-off 

da barragem teve que ser aprofundada para eliminar sedimentos fluviais 

recentes, arenosos e permeáveis, bem como um horizonte de solo proveniente 

da decomposição das rochas gnáissicas, ocasionando o aparecimento de 

uma cavidade de altura da ordem de dezena de metros em relação ao terreno 

circundante. A Figura 2.488 documenta a presença da referida cavidade e 

os trabalhos de execução das injeções da cortina de vedação. Recalques 

diferenciais acentuados podem estar na origem das trincas observadas após 

a finalização do aterro da barragem.

Nos dois casos citados, recalques diferenciais podem estar associados a esses 

desníveis bruscos e acentuados, superando a resistência do aterro da barragem.
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Figura 2.487 – Trincheira aberta 
na ombreira esquerda, para 
implantação do conduto de adução 
(Foto dos autores – agosto/2007)

Figura 2.488 – Trincheira aberta 
no aluvião e em rocha superficial 
intemperizada para o cut-off da 
barragem, na base da ombreira direita 
(Foto dos autores – janeiro/2006)
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