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1. Descrição da barragem

A barragem de Pontalina é localizada na Fazenda São Lourenço das 

Guarirobas, próxima à sede do município de Pontalina, na região central 

de Goiás. Trata-se de uma barragem implantada pelo proprietário com o 

propósito de irrigar suas terras. A barragem possui de 7 a 8 m de altura e 

cerca de 150 m de extensão na crista (Figura 2.497).

Consta que o proprietário possuía outorga para a implantação da barragem 

e o respectivo uso de água. O Licenciamento Ambiental, emitido por 

Pontalina, também estava em situação regular.
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Figura 2.497 – Localização da barragem em relação à área urbana de Pontalina  
(Google Earth, de 12/10/2018)
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2. Descrição do acidente

A represa se rompeu na manhã do dia 4 de janeiro de 2020, esvaziando 

rapidamente o reservatório e provocando uma onda de cheia que alcançou 

a área urbana e causou danos. Fortes chuvas estavam ocorrendo na área, 

tendo sido registrado um total de 192 mm em 12 horas, cerca de 76% do 

total esperado para o mês de janeiro.

A barragem foi galgada pelas águas que acabaram abrindo uma brecha 

junto à margem e ombreira esquerda, com cerca de 20 m de largura (Figuras 
2.498 e 2.499).
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Figura 2.499 – Detalhe da brecha aberta junto à ombreira esquerda (Internet - 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10)

Figura 2.498 – Imagem da barragem após rompimento (Internet - https://
globoplay.globo.com/v/8213739/)

https://globoplay.globo.com/v/8213739/
https://globoplay.globo.com/v/8213739/
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3. Consequências do acidente

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), a água que saiu da barragem destruiu uma residência. 

Os moradores foram levados pela correnteza e se salvaram agarrando-se a 

uma árvore. Outra família chegou a ficar cerca de cinco horas ilhada.

A inundação do núcleo urbano, ocorrida em seguida ao rompimento da 

barragem, foi parcialmente causada pelo excesso de chuva registrado no 

mesmo dia. Como responsável pelo ocorrido, o dono da propriedade foi 

multado em quase R$ 100 mil.

4. Medidas de recuperação

A SEMAD emitiu parecer de que não era viável a recuperação da barragem 

que se rompeu. Caso o proprietário quisesse reconstruí-la, deveria seguir os 

procedimentos legais. No caso de não pleitear a reconstrução, o responsável 

deveria, de qualquer maneira, apresentar um plano de remoção do restante 

da barragem que permaneceu no local.

5. Causas do acidente 

O laudo de perícia feito poucos dias após o ocorrido apontou que o 

acidente foi o resultado da soma de vários fatores: chuva intensa, falta de 

manutenção e falhas estruturais. Consta no laudo que a barragem foi feita, 

provavelmente, sem planejamento técnico de engenheiros e “por mão de 

obra não habilitada ou, se legalmente habilitada, imperita na atividade”.

6. Material consultado

G1.GLOBO - Laudo conclui que represa se rompeu por causa de chuva intensa 

e falhas estruturais, em Pontalina – Internet – Acesso em 23/04/2020 https://

g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/10/laudo-conclui-que-represa-se-

rompeu-por-causa-de-chuva-e-falhas-estruturais-em-pontalina.ghtml
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