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1. Descrição da barragem
A barragem do Quati é localizada em área do município de Pedro Alexandre, 

no povoado de Boa Sorte, na região norte da Bahia, quase divisa com 

o Estado do Sergipe. A barragem foi construída pela Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e entregue em 2000 à Associação 

de Moradores da Comunidade do distrito, que a utilizava para pesca no 

período de estiagem. A localização aproximada consta da Figura 2.513. 

Trata-se de uma barragem de terra, de pequenas dimensões, dotada de um 

vertedouro de soleira livre, de posição central, ladeado por aterros.

QUATI BA

do Peixe
2000
11 de julho de 2019
Jornalística

Figura 2.513 – Localização aproximada da barragem de Quati (g1.globo)



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

2. Descrição do acidente

A barragem rompeu após o transbordamento das águas do rio do Peixe 

em virtude das fortes chuvas ocorridas na região. Atribui-se o excesso de 

vazão não somente ao efeito das chuvas, bem como ao rompimento de 

duas pequenas barragens localizadas a montante. A incapacidade de 

escoamento da vazão pelo vertedouro teria causado o galgamento da 

barragem, danificando a estrutura em aterro na extensão de uma centena 

de metros, em seu tramo central (Figuras 2.514 e 2.515).

Figura 2.515 – Vista da seção 
da barragem no trecho 
arrombado (g1.globo)

Figura 2.514 – Barragem de Quati 
após arrombamento (g1.globo)
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Segundo consta na imprensa, as duas pequenas barragens que romperam, 

causando o efeito cascata com rompimentos sucessivos, de montante para 

jusante, foram identificadas como sendo as barragens de Serra Verde e de 

Ronco Gibão, situadas em propriedades particulares.

As notícias veiculadas pela imprensa regional e nacional trouxeram, de início, 

informações desencontradas. Não houve identificação geográfica exata da 

localização da barragem de Quati, limitada a indicações genéricas, como 

a da Figura 2.513, que fornece uma localização aproximada. Tampouco 

foram identificados com precisão os locais das barragens menores, que 

teriam rompido, a saber: Serra Verde e Ronco Gibão. Em decorrência disso, 

além das negativas iniciais de rompimento por parte do Governo do Estado, 

foram veiculadas pela imprensa as imagens de duas barragens rompidas, 

sem uma identificação clara. De fato, as Figuras 2.514 e 2.515 se referem a 

um caso de rompimento, enquanto as Figuras 2.516 e 2.517 documentam 

outro caso, não identificado. 

Figura 2.517 – A mesma barragem arrombada da figura anterior 
(correio24horas)

Figura 2.516 – Vista de barragem arrombada, diferente da retratada nas figuras 
anteriores (Foto GOVBA/SECOM)
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3. Consequências do acidente

Em Pedro Alexandre, os prejuízos atingiram algumas residências que 

ficavam nas proximidades da barragem. Danos maiores ocorreram na 

área urbana de Coronel João Sá, localizada a cerca de 45 km de distância, 

que foi atingida pela onda de cheia, com alagamento de uma ampla área 

residencial (Figura 2.518). Cerca de 1000 pessoas ficaram desalojadas. Não 

houve vítimas fatais, uma vez que um sistema de alarmes da Prefeitura 

alertou a população a respeito da sobrevinda da onda de cheia. A ponte 

sobre o rio do Peixe, em Coronel João Sá, ficou submersa.

4. Medidas de recuperação

Não se teve acesso à informações sobre a reconstrução da barragem.

5. Causas do acidente 

Como já referido, a capacidade de escoamento pelo vertedouro foi excedida 

pela vazão afluente, resultado da conjugação de fortes chuvas locais com o 

caudal oriundo do rompimento de duas pequenas barragens em propriedades 

particulares, situadas a montante, causando o efeito cascata. O excesso de 

vazão teria provocado um alteamento do nível das águas, com galgamento das 

barragens de terra em ambas as margens, causando a erosão das mesmas.
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Figura 2.518 – Vista parcial da 
cidade de Coronel João Sá, na 
área inundada (g1.globo)
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