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1. Descrição da barragem

A barragem, localizada no rio Jacuípe, município de Camaçari, na Bahia, 

foi implantada para ser destinada ao abastecimento de água à região 

metropolitana de Salvador (Figura 2.547). Construída entre agosto de 

1976 e dezembro de 1979, sofreu colapso em maio de 1985. A barragem foi 

reconstruída entre junho de 1998 e junho de 2000.

O arranjo do projeto original, da década de 1970 (Figura 2.548), consistia 

de um vertedouro dotado de duas comportas de segmento, posicionado 

próximo à ombreira esquerda, ladeado por maciços homogêneos de terra 

com drenagem interna constituída por filtro chaminé e tapete drenante. O 

maciço de terra mais longo, posicionado à direita do vertedouro, possuía 

cerca de 260 m de comprimento pela crista e altura máxima de 28,50 m.

O canal de acesso e o bloco da ogiva do vertedouro se apoiavam em aterro 

compactado. A calha do vertedouro era apoiada em areia compactada. 

Apenas a bacia de dissipação era apoiada em rocha (Figura 2.549). 

A cota de coroamento da barragem era de 23,00 m, o nível máximo de 

represamento era de 20,00 m e o volume de água acumulado era de 240 x 106 m3. 

A descarga máxima de projeto para recorrência de 10.000 anos era de 1.750 m3/s.
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Figura 2.547 – Planta de localização
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Figura 2.548 – Planta 
da barragem de Santa 
Helena na década de 70 
(Amorim, 2016)

Figura 2.549 –  
Seção transversal do 
vertedouro da barragem 
de Santa Helena da 
década de 70 (Sandroni, 
S.S. – Barragem de 
Santa Helena)
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A barragem de terra do lado direito se apoiava em sedimentos argilosos moles 

(seção AA na Figura 2.550). O projeto dessa barragem de terra foi cercado de 

grandes cuidados: foram utilizados drenos verticais aceleradores de recalques (de 

areia, pois ainda não existiam os drenos fibroquímicos) e a construção do aterro 

foi realizada em etapas. A barragem e a sua fundação foram instrumentadas 

com piezômetros e medidores de recalque, cujos resultados foram utilizados 

para liberar as etapas de construção do aterro. Recalques de até 2 m foram 

registrados no aterro durante a construção (ver planta, Figura 2.550). Trincas 

no aterro da barragem foram verificadas e atribuídas a recalques diferenciais. O 

resultado final foi bem sucedido, não se registrando maiores problemas durante 

a construção, nem vazões excessivas a jusante durante a operação. 

Como também indicado na Figura 2.550, havia piezômetros (tipo Casagrande) 

na areia ao lado do vertedouro. Durante os cerca de cinco anos de operação 

que antecederam a ruptura, a instrumentação era lida mensalmente. Os 

piezômetros mostraram níveis elevados em diversas ocasiões coincidentes 

com épocas em que houve abertura das comportas do vertedouro. O 

enchimento de reservatório foi realizado em dezembro de 1979.

A ruptura ocorreu em maio de 1985, após quase cinco anos e meio de 

operação. O vertedouro e a barragem à sua esquerda foram totalmente 

destruídos. O maciço de terra mais longo, da direita, sobreviveu à ruptura, 

exceto pela parte situada junto ao vertedouro, que foi erodida.

Figura 2.550 – Aspectos da barragem 
de terra do lado direito (Sandroni, 
S.S. – Barragem de Santa Helena)
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2. Descrição da ruptura de 1985

A ruptura da barragem de Santa Helena ocorreu em 9 de maio de 1985. Na 

véspera do colapso apareceram trincas e afundamentos (“crateras”) nos 

aterros junto ao vertedouro (Figura 2.5511).

O vertedouro da barragem foi totalmente destruído. A calha do vertedouro 

era apoiada sobre um aterro arenoso em comunicação com o nível d’água a 

jusante (através do sistema de drenagem da laje (Figura 2.552). 

Figura 2.551 – Trincas e crateras observadas na véspera do colapso  
(Oliveira, 2012)

Figura 2.552 – Subpressão sob a laje da calha do vertedouro
(Sandroni, S.S. – Barragem de Santa Helena)
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A ruptura adveio quando, para certa vazão (300 m3/s, a maior registrada 

nos cerca de cinco anos de vida da barragem) correspondente à maior 

abertura das comportas até então praticada, o ressalto hidráulico fez com 

que a subpressão fosse superior ao peso das lajes de concreto da calha do 

vertedouro e da lâmina d’água sobre ela. A subpressão a jusante do ressalto 

hidráulico atuou na base das lajes da calha através do sistema de drenagem 

subterrânea. A laje foi levantada e levada pela correnteza, a areia sob a laje foi 

erodida e o vertedouro colapsou para o interior da cavidade assim formada.

No projeto, ganha particular importância a concepção da calha do vertedouro, 

visto que o acidente teve início nesta estrutura. A fundação da barragem 

era constituída por sedimentos do Grupo Massacará, de idade mesozoica 

(Cretáceo), consistindo em arenitos brandos, com intercalações de siltitos e 

argilitos. Diante da fragilidade da fundação, o projeto optou por um aterro 

compactado para apoio da estrutura da soleira vertente, seguido por um 

colchão de areia, encimado por uma camada de brita, como fundação da laje 

inclinada da calha do vertedouro, finalizado por uma espessa laje horizontal 

de concreto, apoiada sobre o substrato rochoso brando (Figura 2.549).

Os primeiros sinais de anomalia foram observados na manhã do dia 8 de 

maio de 1985, quando surgiram fissuras no contato do aterro argiloso com 

a estrutura do vertedouro (indicadas na Figura 2.550) e observou-se uma 

inclinação para jusante da estrutura do vertedouro (Figura 2.554). Na tarde 

do mesmo dia apareceram crateras no aterro em ambos maciços de terra 

laterais ao vertedouro (Figura 2.553).

Figura 2.553 – Crateras e 
trincas nos aterros laterais 
(Amorim, 2016)
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O colapso ocorreu no dia 9 de maio de 1985 e foi acompanhado e documentado 

com fotografias em todas suas etapas, como apresentado a seguir:

(a) na véspera do colapso observou-se o basculamento mostrado na Figura 2.554 

e as trincas indicadas na Figura 2.550, que podem ser vistas na Figura 2.555;

(b) no dia do colapso ocorreu o rompimento da laje da calha do vertedouro 

e o tombamento de seu muro esquerdo. A comporta direita foi levada 

pelas águas, que passaram a fluir por todos os vãos abertos. Finalmente, a 

estrutura do vertedouro tombou e foi arrastada. 

Figura 2.554 – Basculamento da estrutura: (A) Canal de acesso, vista direita; 
(B) Canal de acesso, vista esquerda. Notar trilho desalinhado

Figura 2.555 – Trincas e afundamentos na barragem à direita do vertedouro
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As Figuras 2.556 a 2.559 mostram diversos momentos da ruptura. 

Havia instrumentação durante os cinco anos de operação que antecederam a 

ruptura. A instrumentação incluía piezômetros de tubo aberto posicionados 

SANTA HELENA BA

Figura 2.556 – Intensa turbulência. Muro esquerdo colapsado Figura 2.557 – Intensa turbulência. Basculamento da estrutura

na areia ao lado do rápido (Figura 2.550). Esses piezômetros eram lidos 

mensalmente e mostraram níveis elevados nas ocasiões em que as comportas 

foram abertas. 



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

SANTA HELENA BA

Figura 2.559 – Imagem depois da ruptura. Restante do maciço de 
terra do lado direito

Figura 2.558 – Imagem depois da ruptura
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3. Consequências do acidente

A perda do reservatório foi total. Todo o vale do rio Jacuípe, até a foz, foi 

inundado pela onda de cheia que não causou vítimas fatais graças à 

mobilização imediata de recursos municipais e estaduais. As ações de 

evacuação da população, cerca de 10.000 pessoas, iniciaram poucas horas 

antes do rompimento da barragem, sob o comando do Governo do Estado 

da Bahia, com apoio de Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. A 

Prefeitura de Camaçari participou ativamente com a disponibilização de 

veículos para a retirada da população da área passível de inundação.

Os danos econômicos de terceiros foram muito grandes, pela perda de 

fazendas, casas, galpões, animais das propriedades rurais e pertences que 

não puderam ser salvos em decorrência da urgência da evacuação. 

4. Medidas de recuperação

A barragem foi reconstruída entre junho de 1998 e junho de 2000 sob 

novo projeto. Aproveitou-se o mesmo eixo, devido à permanência de 

parte ponderável do aterro da margem direita. O novo vertedouro foi, por 

sua vez, implantado no local do antigo, tendo sido acrescentado um vão 

dotado de comporta, totalizando assim três vãos de vertimento. A estrutura 

do vertedouro foi apoiada sobre o arenito brando, partindo o concreto 

diretamente da fundação (Figura 2.560).
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Figura 2.560 – Santa Helena: seção 
transversal do novo vertedouro 
(Oliveira, 2012)
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Deve-se registrar que, após a reconstrução da barragem, o novo enchimento 

do reservatório foi seguido por problemas de estabilidade do talude a jusante 

da barragem, pela ombreira esquerda. Foi registrado um escorregamento de 

grandes proporções na referida ombreira (Figura 2.561). As causas e agentes 

deste segundo acidente são objeto de análise no trabalho de Medeiros & 

Amorim (2003), que também indicam as obras necessárias para recuperação 

do talude rompido.

5. Causas do acidente 

A Junta de Consultores, constituída para investigar as causas do acidente 

(perda total do reservatório), concluiu que a ruptura ocorreu devido ao mau 

comportamento geotécnico da obra, sendo iniciado pelo deslocamento ou 

destruição das lajes da calha do vertedouro, em decorrência da elevação da 

subpressão causada pelo aumento do nível d’água a jusante da barragem. 

Além disso, consta que foi devido à formação de ressalto hidráulico por 

ocasião de liberação de descarga elevada pelo vertedouro, superando a 

subpressão prevista em projeto. O projeto geotécnico de drenagem das lajes 

da calha do vertedouro ocasionou excesso de subpressão que instabilizou 

as lajes da calha, arrancadas pelo fluxo da descarga. O sistema de drenagem 

da fundação da calha funcionou ao contrário: em vez de drenar, introduziu 

água, resultando em subpressão na fundação das lajes da calha. Deduziu-

se também que, devido às elevadas velocidades de saída do fluxo de água, 

tenha ocorrido erosão tubular regressiva da camada de brita e de areia que 

estava presente na fundação da calha, descalçando e desestabilizando as 

estruturas de concreto sobrepostas.

Figura 2.561 – Escorregamento de grandes proporções na ombreira esquerda, a 
jusante da barragem, após reconstrução (Medeiros & Amorim, 2003)
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