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O Relatório Anual de Segurança de Barragens – RASB é elaborado pela Gerência

de Segurança e Infraestrutura – GESIN da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos

do  estado  do  Ceará.  Este  relatório  apresenta  as  ações  desenvolvidas  pela  GESIN e

Gerências Regionais no âmbito do Programa de Gestão de Segurança de Barragens e

tem por intuito apresentar à sociedade um panorama da evolução da segurança dessas

estruturas.

O Programa de Gestão de Segurança de Barragens da Companhia compreende as

ações relacionadas ao monitoramento, manutenção e gestão de riscos e tem por objetivo

garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a reduzir a

possibilidade de acidente e suas consequências. Este relatório apresenta o resultado

e análise das inspeções de segurança regulares realizadas no ano de 2019. Para tal, o

RASB 2019 contém a classificação das barragens quanto à prioridade de intervenção; a

classificação das barragens quanto à categoria de risco e de dano potencial associado, a

recomendação das ações de recuperação para as barragens classificadas com prioridade

máxima de intervenção, dados de instrumentação e o relato das ações da Gerência de

Segurança e Infraestrutura (GESIN).

As ações de segurança realizadas pela COGERH no período de abrangência do

relatório  consistiram  em  treinamentos,  inspeções  regulares  e  especiais,  leituras  da

instrumentação, avaliação do potencial de risco, manutenções preventivas e corretivas e
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elaboração de orçamentos e termos de referência para a recuperação de estruturas. Além

disso, a GESIN também ofereceu apoio às ações de fiscalização de barragens realizadas

pelo órgão estadual (Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará) e pela Agência

Nacional de Águas (ANA).

Cabe ressaltar que,  incorporado ao Planejamento Estratégico da Companhia,  a

GESIN  é  responsável  por  indicadores  que  promovem  a  consolidação  da  gestão  de

segurança de barragens. Sendo o indicador corporativo o percentual de barragens com

manutenção satisfatória e os indicadores setoriais a elaboração dos Planos de Segurança

de Barragens e a correção de anomalias em barragens, os resultados destes indicadores

para o ano de 2019 foram apresentados neste relatório.
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A Companhia  de  Gestão  de  Recursos  Hídricos  –  COGERH tem como missão

gerenciar os recursos hídricos no Ceará, promovendo o acesso à água e contribuindo

para  o  desenvolvimento  sustentável.  Atualmente,  é  responsável  pela  operação,

monitoramento  qualitativo  e  quantitativo  de  155  reservatórios.  No  âmbito  da  Política

Nacional  de Segurança de Barragens  – PNSB,  a  COGERH, como empreendedora,  é

responsável por 89 barragens.

Com o  objetivo  de  garantir  a  segurança  da  infraestrutura  hídrica  do  Estado  a

COGERH realiza  o monitoramento continuado destas estruturas através de inspeções

regulares, segundo as exigências da Lei Federal nº 12.334/2010. As inspeções regulares

ocorrem duas  vezes  ao  ano,  através  da  aplicação  de  check-lists pelos  técnicos  das

Gerências Regionais.

Após a aplicação, avaliação e validação dos check-lists, a Gerência de Segurança

de  Infraestrutura  Hídrica  –  GESIN  faz  a  análise  das  anomalias  apresentadas  por

estrutura,  magnitude  e  nível  de  perigo,  de  forma  a  hierarquizar  as  barragens  que

receberão intervenções. O produto final deste processo é o Relatório Anual de Segurança

de Barragens – RASB.

O RASB apresenta as atividades desenvolvidas pela GESIN e Gerências Regionais

dentro  do  Programa  de  Gestão  de  Segurança  de  Barragens  da  Companhia,  o  atual
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cenário da segurança de seus empreendimentos e as recomendações de ações voltadas

para garantia da segurança destas estruturas.

É importante ainda destacar que, em atendimento à PNSB e às regulamentações

dos  órgãos  fiscalizadores,  no  ano  de  2019,  a  equipe  técnica  da  GESIN  iniciou  o

desenvolvimento  dos  Planos  de  Segurança  de  Barragens  de  seus  empreendimentos,

buscando assim o fortalecimento do Programa de Gestão de Segurança de Barragens da

Companhia.

As  informações  constantes  nesta  edição  do  RASB  refletem  as  condições  das

barragens  declaradas  pela  Companhia  aos  fiscalizadores,  Secretaria  de  Recursos

Hídricos (SRH-CE) e Agência Nacional de Águas (ANA), para o período compreendido

entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019.

Almeja-se que este relatório seja um documento que repasse informações sobre

segurança de barragens para toda a sociedade cearense, funcionando, ainda, como um

instrumento para a tomada de decisão dos gestores públicos do Estado.
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Dentro de uma política de gerenciamento de riscos, a Companhia estabelece um

critério  de  priorização  de  barragens  e  descentralização  das  ações  de  manutenção,

objetivando um programa de recuperação abrangente.  Diante disso,  a priorização das

ações de recuperação e reabilitação das estruturas deverá ser estabelecida por meio de

uma metodologia  que  classifica,  com base em uma ponderação  estatística,  os  casos

críticos  para  os  quais  serão  estabelecidas  metas  para  resolução  dos  problemas

associados às principais anomalias. Para tanto, são realizados  check-lists em todas as

barragens  monitoradas  pelo  Estado,  classificando  suas  anomalias  quanto  à  situação,

magnitude e ao nível de perigo, com posterior compilação dessas informações, a qual

gera a priorização dos empreendimentos quanto à necessidade de intervenção.

Ao final de cada ano, os técnicos responsáveis por aplicar as fichas de inspeções –

check-lists – de rotina nas barragens de suas respectivas gerências regionais alimentam o

computacional Sistema de Informação do Plano de Operação e Manutenção – SIPOM, de

forma que os analistas responsáveis pela segurança de barragens da GESIN executem a

análise e validação dos dados.
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Para o ano de 2019, a bacia hidrográfica que registrou o maior número de açudes

com  prioridade  máxima  de  intervenção  foi  a  Metropolitana,  na  qual  cinco  barragens

apresentaram NPB maior  ou  igual  a  9.  Além disso,  é  válido  salientar  que  as  bacias

hidrográficas do Acaraú, Serra da Ibiapaba e Curu não apresentaram nenhuma barragem

com prioridade máxima de intervenção, como pode ser observado na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Distribuição da prioridade de intervenção no estado para o ano de 2019

Dessa  forma,  são  apresentadas  também  as  situações  de  cada  barragem

inspecionada, mostrando a evolução do Nível de Perigo (NP) e do Nível de Perigo da

Barragem (NPB) nos últimos anos (Gráficos 3.8 a 3.36).
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4.1 Introdução

A Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela lei nº

12.334/2010,  define  como  um  de  seus  instrumentos  o  sistema  de  classificação  de

barragens  por  categoria  de  risco  e  por  dano  potencia  associado.  Nesse  contexto,  a

GESIN realizou a classificação das barragens estaduais inspecionadas com o objetivo de

compreender a situação destas e alinhar suas ações de acordo com a política. É válido

salientar,  no  entanto,  que  a  COGERH,  como  órgão  empreendedor,  não  possui  tal

atividade como obrigação, sendo esta responsabilidade do órgão fiscalizador. 

4.2 Metodologia

Segundo  a lei  12.334/2010,  a  classificação  por  categoria  de  risco  em alto,

médio ou baixo é feita a partir das características técnicas, do estado de conservação da
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barragem e do atendimento ao Plano de Segurança de Barragem. Foi  realizada uma

análise das fichas de inspeção (check-lists) relativas as últimas vistorias do ano de 2019.

Estas  foram aplicadas  entre  os meses de  junho e  julho,  para identificar  o  estado de

conservação das barragens, portanto,  a classificação de risco se refere ao estado de

conservação  da  barragem  como  encontrado  nos  meses  citados.  Assim,  foi  possível

realizar  o  preenchimento  dos  quadros  de  classificação,  que  constam no  anexo  II  da

Resolução nº 143 de 2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),  que

apresenta  um sistema de pontuação e fornecer  a categoria de risco referente  a cada

empreendimento.

Já  para  a  classificação por  categoria  de  dano  potencial  em alto,  médio  ou

baixo, a lei considera o potencial de perdas de vidas humanas e os impactos econômicos,

sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. O primeiro passo é a geração

das machas de inundação por meio da metodologia simplificada da ANA, que possibilita

identificar  toda a área afetada à jusante  da barragem. Com isso,  pode-se estimar os

impactos da ruptura, classificando o dano potencial associado a cada barragem por meio

do sistema de pontuação no quadro II.2  no anexo da Resolução nº  143 de 2012  do

CNRH.

4.3 Resultados

Em 2019 foram atualizadas as classificações para 89 barragens, dentre as quais 62

apresentaram risco baixo e 27 foram classificadas na categoria de risco médio. No ano

anterior, 2018, foram classificadas 85 barragens,  dentre as quais 68 apresentaram risco

baixo e 17 foram classificadas na categoria de risco médio.

Todos os  anos  as  Gerências  Regionais  realizam trabalhos  de  manutenção  nas

barragens, para recuperação das anomalias possíveis de serem solucionadas de forma

rápida. Além disso, mantêm os Agentes de Guarda e Inspeção de Reservatório (AGIR)

que  também  auxiliam  nas  manutenções  rotineiras.  Dessa  forma,  duas  (2)  barragens

puderam passar de risco médio em 2018, para risco baixo em 2019. 

Das quatorze barragens que continuaram em risco médio entre os anos 2018 e

2019, vale ressaltar que algumas delas passaram por obras de recuperação no segundo
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Figura 4.2 – Mapa de classificação por categoria de risco 2019
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As barragens estaduais classificadas com prioridade de intervenção máxima no

ano de 2019 foram: Acarape do Meio, Acioli, Batente, Caldeirões, Diamantino II, Madeiro,

Missi, Olho D’Água, Pau Preto, Penedo, Poço Verde, Quandú, Rivaldo de Carvalho, São

Domingos II, São José III, Tijuquinha, Trapiá II e Trapiá III.

Estas  barragens  foram  alvo  de  Inspeção  de  Segurança  Especial  realizada  por

técnicos  da  GESIN,  e  tem  por  objetivo  o  diagnóstico  das  anomalias  detectadas  na

Inspeção de Segurança Regular, bem como o levantamento quantitativo dos serviços de

recuperação.  A seguir  serão  descritas  as  anomalias  identificadas  nas  barragens  que

apresentam maior prioridade de intervenção e as recomendações para a sua correção. 

Ressalta-se  que  a  Barragem Caldeirões  não  foi  inserida  na  programação  das

inspeções especiais por ter entrado na lista de empreendimentos da Companhia já no

final  do ano de 2019. Assim, sua Inspeção de Segurança Especial  será realizada em

2020.
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• Ocorrência de fissuras no concreto do paramento de montante, de jusante e

na crista;

• Deterioração da superfície do concreto do paramento de jusante e da crista;

• Corrosão nos postes de iluminação e no guarda-copo;

• Sinais de percolação ou áreas úmidas no paramento jusante;

• Fuga d'água na região a jusante;

• Erosões  ou  escorregamentos  nos  taludes  laterais  nos  canais  do

sangradouro;

• Rachaduras ou trincas no concreto  da estrutura  de fixação da soleira do

sangradouro;

• Deterioração da tampa de acesso ao abrigo do poço de acionamento da

tomada d’água;

• Corrosão da placa do medidor de vazão da estrutura de saída;

• Defeitos no concreto medidor de vazão da estrutura de saída;

• Falta de manutenção na galeria da tomada d’água.

Recomendações:

A vegetação  nos  paramentos  de  montante  e  jusante,  assim como na  faixa  de

proteção deverá ser completamente removida. As erosões nos encontros das ombreiras

devem  ser  corrigidas  por  meio  de  reaterro  e  compactação  com  material  adequado.

Também deverá ser feita a reconstrução da escada de acesso, localizada na ombreira

esquerda.

As fissuras nos paramentos de montante e jusante deverão ser o preenchidas com

argamassa grout e monitoradas.  Toda a estrutura com concreto deteriorado deverá ser

recomposta e monitorada. 

O sistema de iluminação da barragem deve ser recuperado. Também deve ser feita

a recuperação e pintura dos pontos deteriorados do guarda-corpo do coroamento.  As

surgências devem ser monitoradas. 
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Na galeria da tomada d’água deve-se instalar de sistema de iluminação adequado.

Realizar manutenção dos equipamentos hidromecânicos, com lixamento e pintura, além

de manutenção e restauração do poço de acionamento a montante.

2. Acioli

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Presença de vegetação no paramento de montante, de jusante e na faixa de

10 m do pé da barragem;

• Ocorrência de fissuras no concreto do paramento de montante e de jusante;

• Deterioração  da  superfície  do  concreto  do  paramente  de  montante,  de

jusante e da crista;

• Sinais de percolação ou áreas úmidas no paramento jusante;

• Trincas no concreto da estrutura vertente;

• Descalçamento da estrutura vertente;

• Sinais de percolação ou áreas úmidas na estrutura vertente;

• Erosão  nos  encontros  das  ombreiras  e  na  base  dos  canais  (área  de

restituição);

• Cavernas e buracos nas ombreiras;

• Corrosão  e  vazamentos  na  tubulação  da  estrutura  de  saída  da  tomada

d’água;

• Vazamentos nos dispositivos de controle;

Recomendações:

As trincas nos paramentos deverão ser preenchidas com argamassa projetada e

devem ser constantemente monitoradas. A base do paramento de montante se encontra

descalçada,  portanto,  deverá  ser  feita  a  recomposição  com  alvenaria  de  pedra

argamassada. 
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As erosões nos contatos com as ombreiras deverão ser tratadas com reaterro e

deverá ser construído um muro de concreto no contato com a rocha da fundação ao longo

das ombreiras da barragem. 

Para  controlar  a  percolação  no  paramento  de  jusante  deverão  ser  construídos

drenos  de  concreto  poroso  e  um medidor  de  vazão  para  monitorar  as  surgências.  A

vegetação nos paramentos de montante  e  jusante,  assim como na faixa de proteção

deverá  ser  removida.  Realizar  manutenção  dos  equipamentos  hidromecânicos,  com

lixamento e pintura

3. Batente

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência nas cercas de proteção e mata-burro;

• Erosão nos encontros das ombreiras no talude de montante e jusante;

• Afundamentos e buracos no coroamento;

• Erosão na base do canal de restituição;

• Deterioração da superfície do concreto, com trincas e ferragem exposta na

estrutura de fixação da soleira e nos muros ala.

Recomendações:

As erosões nos encontros das ombreiras devem ser corrigidas por meio de reaterro

e compactação com material adequado. Além disso, devem ser construídas, à jusante, a

partir do contato das ombreiras, canaletas em concreto para drenagem superficial. 

A estrutura de fixação da soleira e os muros ala devem ser recuperados com o

tratamento ou substituição da ferragem e recuperação do concreto deteriorado. 

Por  fim,  com  o  intuito  de  evitar  o  avanço  da  erosão  regressiva  no  canal  de

restituição do sangradouro, recomenda-se o preenchimento das erosões de menor porte

com enrocamento.

4. Diamantino II
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As anomalias encontradas na barragem foram:

• Árvores e arbustos nos taludes de montante e jusante;

• Canaletas quebradas no talude de jusante;

• Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas no talude de jusante;

• Fuga d’água na região à jusante da barragem;

• Erosão na base do canal de restituição (erosão regressiva).

Recomendações:

A vegetação nos taludes e na região a jusante deve ser removida. As canaletas no

talude de jusante devem ser recuperadas e caiadas. As percolações verificadas no talude

de  jusante  e  na  região  à  jusante  da  barragem  deverão  ser  captadas  através  da

construção do dreno de pé e monitorados por medidores de vazão. A erosão na base do

canal de restituição deverá ser reforçada com pedra argamassada e enrocamento.

5. Madeiro

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência das placas de aviso;

• Falta ou deficiência nas cercas de proteção e mata-burro;

• Erosão nos taludes de montante.e de jusante;

• ;Falha na proteção rip-rap do talude de montante;

• Falha na proteção granular no talude de jusante;

• Erosões e defeitos na drenagem no coroamento;

• Erosão no talude do canal de restituição;

• Erosão no contato com muro ala;

Recomendações:

Os  taludes  de  montante  e  de  jusante  devem receber  o  serviço  de  aterro  com

compactação  mecânica,  a  fim  de  se  corrigir  as  erosões  existentes.  Durante  o
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procedimento  no  talude  de  montante,  deve  ser  instalada,  no  aterro,  uma camada  de

transição com materiais de granulometrias maiores, como areia grossa e brita, seguida da

proteção em enrocamento. Após a compactação, os taludes devem ser protegidos com

enrocamento para o talude de montante e recobrimento de agregado graúdo para o talude

de jusante.

O coroamento deve receber revestimento em solo piçarra para sua regularização e

correção das erosões. Esse revestimento deve ter inclinação voltada para montante para

drenagem das águas pluviais. Junto a isso, o coroamento deve receber meios fios com

aberturas para descidas d’água a montante.

No vertedouro, o muro ala, em seu contato com o talude de jusante, deve receber

calha de drenagem dotada de saída com dissipador de energia no final.  No canal  de

restituição, o talude esquerdo deve ser regularizado, e as cercas particulares existentes

devem ser removidas.

Na região a jusante, deve haver limpeza da vegetação superficial e realocação da

cerca existente para além da faixa de proteção da barragem. Devem ser instaladas novas

cercas ao longo do eixo barrável e dois portões para limitação do acesso de animais. 

6. Missi

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência de cercas de proteção, mata-burro e placas de aviso;

• Erosões no talude de montante;

• Vegetação no talude de montante da barragem auxiliar;

• Afundamentos e buracos no coroamento;

• Defeitos na drenagem do coroamento;

• Falha na proteção granular do talude de jusante;

• Fuga d’água na região a jusante;

• Trincas no concreto da estrutura vertente;

• Juntas danificadas na estrutura vertente;
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• Erosão nos contatos dos muros ala

Recomendações:

A vegetação do talude deve ser retirada e as erosões, que aparecem pontualmente

próximo as descidas d’água, devem ser corrigidas por reaterro com material adequado. O

coroamento  deve  ser  regularizado  de  forma  que  sua  inclinação  seja  de  2%  para

montante.

No talude de jusante, a proteção granular com brita deve ser refeita. Além disso, as

percolações observadas na região à jusante devem ser captadas e monitoradas através

da construção de medidores de vazão.

Na estrutura vertente recomenda-se a injeção de um elastômetro adequado para a

recuperação  das  juntas  de  dilatação  e  a  recuperação  das  trincas  com  argamassa

estrutural impermeabilizante.

Os muros ala devem ter sua estrutura reforçada nos locais próximos à erosão, e o

contato deve ser protegido por enrocamento.

7. Olho D’Água

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência nas cercas de proteção e mata-burro;

• Falta ou deficiência nas placas de aviso;

• Talude de montante: erosão no talude de montante, Rip-rap incompleto, destruído

ou deslocado;

• Coroamento:  fissura  longitudinal,  afundamentos  e  buracos,  árvores  e  arbustos,

defeitos no meio-fio;

• Talude de Jusante: árvores e arbustos, canaletas quebradas ou obstruídas;

• Fuga d’água na região à jusante;

• Instrumentação  geotécnica:  Acesso  precário  aos  instrumentos,  piezômetros

entupidos ou defeituosos, medidores de vazão de percolação defeituosos;
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• Canal  de  aproximação  e restituição:  erosão  regressiva  no  canal  de  restituição,

erosões nos taludes, árvores e arbustos;

• Estrutura de fixação da soleira: rachaduras e trincas e deterioração da superfície

do concreto

Recomendações:

O  talude  de  montante  apresenta  em  toda  sua  extensão  uma  faixa  de

aproximadamente 20 metros sem enrocamento, o que favorece a erosão. Recomenda-se

o aterro e compactação adequados dos trechos erodidos e o recobrimento com rochas de

dimensão adequada. 

No  coroamento,  as  ISR´s  apontam  que  a  fissura  longitudinal  ocorre  por

ressecamento, deve-se definir sua profundidade colocando-se em seu interior uma calda

com água e cal bem espessa, antes da escavação para reparação. Recomenda-se, ainda,

a limpeza, fechamento dos buracos e a recuperação do meio-fio.

O talude de jusante  tem proteção tipo vegetal  não apropriada para o  clima da

região, dessa forma, recomenda-se substituir pela proteção granular. Deve ser realizada a

limpeza do talude e a recuperação das calhas.

As percolações observadas na região a jusante devem ser monitoradas através da

construção de medidores de vazão e ter seu fluxo direcionado ao rio. 

No caso,  da  instrumentação  defeituosa deve-se  primeiramente  tentar  realizar  a

desobstrução, caso não resolva recomenda-se a reposição de instrumentação perdida.

Para facilitar a manutenção das placas vertedoras dos medidores de percolação deve-se

construir uma caixa de leitura um sistema deslizante das placas vertedoras.

No trecho erodido do canal de restituição deve ser coberto com enrocamento com

granulometria adequada. Nas erosões dos taludes recomenda-se o aterro e compactação

adequados e a limpeza dos canais. 

Na soleira recomenda-se a recuperação e impermeabilização do concreto.

8. Pau Preto

As anomalias encontradas na barragem foram:
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• Falta ou deficiência de placas de aviso;

• Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado no talude de montante;

• Erosão no talude de jusante;

• Falha na proteção vegetal do talude de jusante;

• Arvores e arbustos no talude de jusante;

• Árvores e arbustos na faixa de proteção;

• Erosão na base do canal de aproximação e de restituição;

• Rachaduras ou trincas no concreto da estrutura de fixação da soleira;

• Erosão na fundação do muro ala esquerdo;

• Deterioração na superfície do concreto do muro ala esquerdo

Recomendações:

Tanto o talude montante,  quanto  coroamento  e  talude de jusante,  devem ter  a

vegetação  removida  com cuidado  na  retirada  de  raízes  mais  profundas.  O talude  de

jusante  deve  receber  o  serviço  aterro  com  compactação  mecânica  nos  trechos

transversais  onde ocorrem  as  erosões.  Após  a  limpeza  e  compactação,  o  talude  de

jusante deve ser protegido com recobrimento de camada granular (brita) e o talude de

montante, com proteção em enrocamento.

No vertedouro, a estrutura de fixação da soleira deve receber reforço estrutural na

sua base com pedra argamassada. O muro ala esquerdo deve receber reforço estrutural

na  sua  base  de  fundação,  bem  como  revestimento  em  argamassa  das  paredes  e

superfícies  do  muro.  A  base  do  canal  de  aproximação  deve  ser  protegida  com

enrocamento e, no canal de restituição, deve ser executado dique em enrocamento para

evitar  fluxo  de  água  próximo  a  estrutura  da  barragem  decorrente  da  restituição  do

vertimento.

A região a jusante deve ser limpa com remoção de árvores e arbustos presentes na

faixa de proteção, com cuidado na remoção de raízes mais profundas. 

9. Penedo
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pluviais. Junto a isso, o coroamento deve receber meios fios com aberturas para descidas

d’água a montante.  No contato da barragem com as ombreiras,  devem ser  instaladas

calhas de drenagem dotadas de saídas com dissipadores de energia no final

Na região a jusante, a limpeza com supressão de árvores e arbustos deve ser feita

para manutenção da faixa de proteção da barragem. Ao se proceder com a retirada de

árvores, deve-se ter precaução na retida de raízes profundas próximas à estrutura da

barragem.

No  vertedouro,  a  estrutura  de  fixação  da  soleira  deve  ser  integralmente

reconstruída, bem como o muro ala esquerdo. Os canais de aproximação e restituição

devem ser limpos.

10. Poço Verde

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Presença de vegetação no paramento de montante, de jusante, na região à jusante

e nos canais de aproximação e restituição;

• Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado no talude de montante;

• Desalinhamento do meio-fio;

• Erosões no talude de jusante;

• Canaletas quebradas no talude de jusante;

• Fuga d’água na região a jusante da barragem;

• Trincas e deterioração da superfície do concreto da estrutura de fixação da soleira

do vertedouro;

Recomendações:

A vegetação nos taludes e na região a jusante deve ser removida. As canaletas no

talude de jusante devem ser recuperadas e caiadas. O rip-rap do talude de montante deve

ser  recomposto.  Recomenda-se  a  recomposição  do aterro  do  talude  de  jusante  para

recuperação das erosões, assim como o meio-fio deve ser realinhado. As percolações

verificadas na região à jusante da barragem deverão ser captadas através da construção
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do dreno e monitorados por medidores de vazão. A estrutura de fixação da soleira do

vertedouro deve ser recuperada e impermeabilizada.

11. Quandú

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Precariedade de acesso de veículos;

• Falta ou deficiência de cercas de proteção;

• Canaletas quebradas ou obstruída no talude de montante e de jusante; 

• Vegetação no talude de montante, de jusante e na faixa de proteção;

• Falha na proteção vegetal do talude de jusante;

• Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas no talude de jusante;

• Erosões nos encontros das ombreiras;

• Deterioração da superfície do concreto da estrutura de fixação da soleira;

• Descalçamento na base da estrutura de fixação da soleira;

• Surgências de água no concreto da estrutura de saída da tomada d’água;

• Vazamento nos dispositivos de controle da tomada d’água;

• Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas.

Recomendações:

Para facilitar o ingresso à barragem, deve ser construído uma estrada de acesso

adequada. É recomendável realizar a limpeza com remoção da vegetação nos taludes e

na faixa de proteção. Serão instaladas cercas ao longo da área de proteção da barragem.

Recomenda-se também a recuperação de todas as calhas danificadas.

Na erosão existente no encontro da ombreira esquerda com o talude de jusante,

deve-se recuperar o aterro e prolongar a calha de drenagem da ombreira para evitar a

formação de novas erosões.

Existe um ponto de surgência d’água próximo da ombreira esquerda da barragem.

A Gerência Regional instalou um dreno para contornar o problema, entretanto, o dreno
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encontra-se inoperante. Recomenda-se identificar o ponto de início da surgência e instalar

um novo dreno, assim como um medidor de vazão para monitorar a vazão de saída da

surgência.

A  estrutura  de  fixação  da  soleira  do  vertedouro  deve  ser  recuperada  e

impermeabilizada.  Será  feita  uma  estrutura  de  reforço  em  sua  base,  para  conter  o

descalçamento  da  estrutura,  assim  como  é  recomendável  adicionar  uma  faixa  de

enrocamento ao longo do canal para efeito de dissipação de energia e conter erosões. 

Deve-se  também  realizar  manutenção  dos  equipamentos  hidromecânicos,  com

lixamento e pintura.

12. Rivaldo de Carvalho

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência nas cercas de proteção e mata-burro; 

• Fissuração e deterioração da superfície do concreto no paramento de montante, na

crista e no paramento de jusante;

• Juntas de dilatação danificadas na crista

• Buracos na superfície da soleirta da estrutura vertente

• Erosão no encontro com as ombreiras na região a jusante

Recomendações:

Sugere-se a injeção de um elastômetro adequado para a recuperação da junta de

dilatação  da crista,  recuperação do paramento de  jusante,  recuperação  da  soleira  do

vertedouro, limpeza para remoção de sedimentos na bacia de dissipação, instalação de

energia elétrica e limpeza em toda a galeria. Também deve ser realizada limpeza, pintura

e  lubrificação  dos  mancais  e  manutenção  do  pedestal,  inclusive  com  pintura  e

recuperação da laje de fixação.

13. São Domingos II

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência nas cercas de proteção e mata-burro;
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• Falta ou deficiência nas placas de aviso;

• Talude  de  montante:  rip-rap  incompleto,  destruído  ou  deslocado,  canaletas

quebradas ou obstruídas, árvores e arbustos;

• Coroamento:  vegetação,  defeitos na drenagem e defeitos e  desalinhamento no

meio-fio;

• Talude de jusante: vegetação, canaletas quebradas ou obstruídas; 

• Região a Jusante: Árvores e arbustos na faixa de proteção;

• Canal de restituição: Árvores e arbustos, construções irregulares próximas ao rio;

• Muros-ala: erosão nos contatos, rachaduras no concreto;

• Reservatório: Erosões.

Recomendações:

Raspagem e limpeza do talude de montante e recomposição de todo o rip-rap,

incluindo a faixa de transição, com rochas de granulometria adequada.

No coroamento, recomenda-se a limpeza, construção de saídas d’água, correção

do caimento da drenagem para montante e a recuperação e alinhamento do meio-fio.

No talude de jusante deve ser realizada a remoção de arbustos e destocamento de

árvores com a posterior recomposição adequada do talude e a correção das anomalias

estruturais das canaletas. 

Na região a jusante, recomenda-se a supressão da vegetação e o destocamento

de árvores com a recomposição adequada do terreno e remoção da construção irregular. 

Os  Muros-ala  devem  ser  reabilitados  através  da  demolição,  construção  e  a

impermeabilização do concreto e nos locais onde foram identificadas as erosões devem

ser recompostos apropriadamente.

Para  a  erosão  verificada  no  reservatório,  recomenda-se  a  construção  de  uma

descida d'água de corte em degrau com caixa dissipadora.

14. São José III

As anomalias encontradas na barragem foram:
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• Falta ou deficiência nas cercas de proteção e mata-burro;

• Falta ou deficiência nas placas de aviso;

• Erosão no talude de montante;

• Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado;

• Falha na proteção granular do talude de montante;

• Sinais de Fuga d'água na região à jusante da barragem; 

• Rachaduras ou trincas, ferragem exposta e deterioração da superfície do concreto;

• Erosão na fundação e deterioração da superfície do concreto do muro ala;

Recomendações:

No trecho erodido no talude de montante, deve-se realizar a limpeza e raspagem

do terreno,  a  recomposição do aterro  compactado e  posterior  recolocação do rip-rap.

Recomenda-se, ainda, a limpeza de todo o talude de montante de modo facilitar a revisão

do  rip-rap  para  posterior  recomposição  das  faixas  de  enrocamento  deslocadas  ou

incompletas.

No talude de jusante, recomenda-se a remoção da vegetação e o assentamento de

10 cm de brita para recompor a proteção granular.

A fuga d'água na região à jusante da barragem deverá ser captada através da

construção de drenos e monitorada por medidores de vazão.

Na estrutura de fixação da soleira, para conter o avanço do descalçamento, deve-

se reforçar  sua  base  com  pedra  argamassada,  o  concreto  deve  ser  recuperado  e

impermeabilizado e para finalizar recomenda-se uma faixa de enrocamento ao longo da

soleira para proteger a base da estrutura.

15. Tijuquinha

Na Barragem Tijuquinha foram identificadas as anomalias descritas a seguir.

• Ocorrência de fissuras e rachaduras no concreto;

• Deterioração da superfície do concreto;
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• Presença de vegetação;

• Surgência de água no concreto na galeria;

• Fuga de água na região à jusante;

• Construções irregulares próximas ao leito do rio;

• Árvores e arbustos na faixa de proteção.

Recomendações:

As anomalias de surgência de água no concreto e fuga d’água identificadas na

inspeção  regular,  já  não  existiam  mais  na  data  da  inspeção  especial  realizada  pela

GESIN, isso se deve ao fato de no ano de 2019 a barragem Tijuquinha ter sido alvo de

uma obra de recuperação no paramento de montante, conforme detalhado no Capítulo 7. 

Após  a  intervenção,  ainda  foi  possível  identificar,  no  paramento  de  jusante,

vegetação, fissuras e deterioração do concreto. Assim, recomenda-se realizar a limpeza

do  paramento  para  a  retirada  de  vegetação,  o  preenchimento  das  fissuras  e  a

recuperação do concreto deteriorado.

Na região a jusante, foi possível identificar a ocupação na faixa de 10 m e presença

de vegetação, esta faixa deve estar livre de qualquer ocupação ou vegetação que dificulte

a  inspeção  da  área.  Dessa  forma,  recomenda-se  a  retirada  de  vegetação  e  a

desapropriação da área.

16. Trapiá II

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta de placas de aviso;

• Erosões nos taludes de montante e jusante;

• Rip-rap incompleto;

• Falha na pavimentação do coroamento;

• Canaletas quebradas;

• Erosões na região a jusante da barragem auxiliar;
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• Árvores e arbustos na região a jusante da barragem auxiliar;

• Erosão na base do canal de aproximação;

• Erosão na base do canal de restituição;

• Sinais de fadiga ou perda de resistência no concreto da estrutura de saída.

Recomendações:

Nos  taludes  de  montante  da  barragem  principal  e  auxiliar,  recomenda-se  a

recomposição do aterro para recuperação das erosões e posterior execução de rip-rap

com camada de transição. Nos taludes de jusante, deve-se também recuperar as erosões

com aterro compactado e  os trechos de canaletas danificadas deverão ser demolidos e

reconstruídos em concreto armado.

Na estrutura de saída, recomenda-se a construção de um dreno ao redor da caixa

de concreto para evitar percolações através do concreto. Além disso, deve-se recuperar a

estrutura da caixa, com tratamento das armaduras e utilização de argamassa estrutural

impermeabilizante.

Para a região a jusante da barragem auxiliar,  recomenda-se a execução de um

aterro  compactado  para  preenchimento  das  erosões  e  a  construção  de  canaletas  de

drenagem superficial em concreto armado para proteção.

As  erosões  no  canal  de  aproximação  devem  ser  recuperadas  com  material

adequada e compactação e, em seguida, monitoradas. Enquanto que a erosão no canal

de restituição, devido a sua magnitude, deve ser foco de um projeto mais detalhado a ser

desenvolvido posteriormente.

17. Trapiá III

As anomalias encontradas na barragem foram:

• Falta ou deficiência nas cercas de proteção, mata-burro e placas de aviso;

• Erosões nos taludes de montante e jusante;

• Afundamentos e buracos nos taludes de montante e jusante;

• Árvores e arbustos nos taludes de montante e jusante e na região a jusante;
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• Erosões no coroamento;

• Falta de pavimentação;

• Sinais de fuga d’água e áreas úmidas no talude de jusante;

• Árvores e arbustos nos canais de aproximação e restituição;

• Desalinhamento e erosões nos taludes do canal de restituição;

• Erosão na base do canal de restituição;

• Descalçamento da estrutura de fixação da soleira e dos muros ala;

• Deterioração da superfície de concreto da estrutura de fixação da soleira e dos

muros ala.

Recomendações:

Primeiramente, a vegetação nos taludes e na região a jusante deve ser removida.

Em seguida, as erosões dos taludes devem ser recuperadas com aterro compactado, de

forma a reestabelecer a inclinação original dos taludes. No talude de montante, deve ser

executado um rip-rap com transição e, no talude de jusante, uma proteção granular com

brita.  Além disso,  deverá ser  executada, à jusante,  a partir  do contato das ombreiras,

calhas em concreto para drenagem superficial.

O coroamento deve ser regularizado de forma que sua inclinação seja de 2% para

montante, além de serem construídos o meio-fio e as descidas d’água para montante.

As percolações verificadas no talude de jusante da barragem deverão ser captadas

através da construção do dreno de pé e monitorados por medidores de vazão.

Após a remoção da vegetação nos canais do vertedouro, recomenda-se reforçar a

base da  estrutura  de fixação da  soleira  e  dos  muros  ala  com pedra  argamassada e

enrocamento, além de reconstituir a superfície com argamassa impermeabilizante.
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A Gerência  de  Segurança  e  Infraestrutura  –  GESIN,  vinculada  à  Diretoria  de

Operações,  com  o  fito  de  identificar  previamente  possíveis  situações  de  risco  nas

estruturas e viabilizar as providências necessárias para a operação normal da barragem,

faz o monitoramento da instrumentação operante nas estruturas. 

Para que seja possível a análise,  as regionais responsáveis por cada barragem

instrumentada enviam os registros das leituras feitas ao longo do mês, possibilitando a

elaboração dos gráficos e o cálculo de dois indicadores criados pela gerência: efetividade

de leitura e compatibilidade de leituras. Tem-se por efetividade de leituras o percentual de

leituras que foram registradas por cada instrumento em relação ao total registrado durante

o período de operação e percentuais de leituras abaixo de 90% são considerados não

efetivos. O percentual de leituras incompatíveis, por sua vez, representa a quantidade de

dados, em relação ao total de registro, que tiveram valores maiores que a profundidade

dos  instrumentos,  ou  seja,  incompatíveis  com as  condições  dos  instrumentos,  sendo

considerados  percentuais  acima  de  10%  como  registros  incompatíveis.  Abaixo  são

apresentadas as análises das barragens instrumentadas para o ano de 2019.
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6.1. BACIA DO ALTO JAGUARIBE

6.1.1. Barragem Arneiroz II

●Histórico de Observação

         A Barragem Arneiroz II possui, ao longo de sua estrutura, 9 piezômetros do tipo

Casagrande  distribuídos  em 3  seções.  Para  o  ano  de  2019,  foram apresentados  os

registros referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, contabilizando em 5

leituras registradas para cada seção. Além disso, os piezômetros PZ.1.2.1 e PZ.2.2.1,

apresentaram  leituras  incompatíveis,  uma  vez  que  possuem  valores  maiores  que  a

profundidade do aparelho. Devido à necessidade de maior período de observação para

formação de base de dados, a barragem continuará sob observação e a análise de sua

instrumentação será elaborada a posteriori. Os  gráficos dos instrumentos se encontram

no Apêndice A.

● Recomendações

Observando  os  gráficos  de  série  histórica,  não  se  consegue  estabelecer

efetivamente  a  relação  entre  o  comportamento  dos  instrumentos  e  do  nível  do

reservatório,  dificultando  uma análise  mais  coerente  da operação  e  sensibilidade  dos

mesmos.  Para  isso,  faz-se  necessária  a  ampliação  da  base  de  dados  de  leitura  de

pressões a fim de que se consiga estabelecer uma correlação mais apropriada entre o

nível do reservatório e as pressões internas observadas.

Assim, é importante que haja a regularização dos registros das leituras seguindo o

mínimo estabelecido pela gerência de 2 leituras por mês,  bem como a avaliação das

causas das incompatibilidades presente nas leituras dos piezômetros citados acima.

6.1.2. Barragem Canoas

● Histórico de Observação

A instrumentação  do  açude  Canoas  é  constituída  por  2  medidores  de  vazão

triangulares. Para o ano de 2019, foram contabilizados 26 registros e os dois medidores

apresentaram boa operacionalidade. Os gráficos são apresentados no Apêndice A. 

● Recomendações
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É importante que o envio e o registro das leituras se mantenham com a mesma

frequência,  obedecendo  ao  mínimo  mensal  de  leituras  sugeridas,  nos  momentos  de

presença de vazão nos medidores

6.1.3. Barragem Faé

● Histórico de Observação

A Barragem Faé possui, ao longo do seu barramento, 9 piezômetros distribuídos

em 5 seções. Para o ano de 2019, foram apresentados 5 registros de leituras, datados

dos meses de outubro, novembro e dezembro. Apenas dois piezômetros apresentaram

leituras incompatíveis, quando comparadas com as especificações de profundidade do

aparelho. Devido à necessidade de maior período de observação para formação de base

de dados, a barragem continuará sob observação e a análise de sua instrumentação será

elaborada a posteriori. No Apêndice A, são apresentados os gráficos de comportamento

piezométrico da barragem.

● Recomendações

        Para a situação apresentada, a principal recomendação é a regularização do envio

das leituras, obedecendo ao mínimo sugerido de 2 leituras por mês.

6.1.4 Barragem Mamoeiro

● Histórico de Observação  

A Barragem Mamoeiro possui, ao longo de sua estrutura, dois medidores de vazão

triangulares  e,  para  o  ano  de  2019,  apresentou  14  registros  datados  de  agosto  a

dezembro. Devido à recente reabilitação do medidor de vazão, a base de dados ainda é

incipiente para se analisar o comportamento da estrutura.  

Analisando os gráficos para o ano de 2019, percebe-se que a curva de vazão dos

medidores apresenta um comportamento condizente à variação de nível do reservatório,

mostrando que os aparelhos estão em bom funcionamento e possuem boa sensibilidade

às variações. Os gráficos dos medidores são apresentados no Apêndice A. 

● Recomendações
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Para  os  instrumentos  abordados,  é  necessário  que  haja  uma regularização  do

registro e do envio das leituras para uma avaliação completa sobre o comportamento da

estrutura.

6.2. BACIA METROPOLITANA

6.2.1. Barragem Aracoiaba

● Histórico de Observação

Durante  o  ano  de  2019,  foram  apresentados  os  registros  desde  janeiro,

contabilizando em 48 leituras registradas para cada seção. Além disso, os piezômetros

apresentaram  boa  operacionalidade,  sem  leituras  incompatíveis  e  sem  ausência  de

registro, sendo possível perceber que o comportamento dos instrumentos varia conforme

o nível do reservatório, evidenciando a capacidade da estrutura em dissipar as pressões

internas em seu maciço. Os gráficos dos instrumentos se encontram no Apêndice A

● Recomendações

É necessário  que  a  frequência  de  envio  seja  mantida,  para  que se  possa  dar

continuidade ao monitoramento da estrutura.

6.2.2 Barragem Sítios Novos

● Histórico de Observação

A  barragem  Sítios  Novos  possui,  instalados  ao  longo  de  sua  estrutura,  9

piezômetros do tipo Casagrande, distribuídos em 3 seções. Para o ano de 2019, foram

registradas 32 leituras. Dos 9 instrumentos, 4 apresentaram um percentual elevado de

ausência de leituras e 2 piezômetros apresentaram incompatibilidade das leituras ao se

comparar os valores às especificações técnicas. Observando os gráficos apresentados no

Apêndice A, observa-se a boa sensibilidade dos instrumentos da barragem. 

Além dos piezômetros, a barragem possui 12 medidores de nível d’água instalados

em 3 seções e, para o ano de 2019, apresentaram 32 registros de leitura. Dos 12 MNA, 6

apresentaram abstenções de leituras um pouco maiores, já 2 apresentaram expressivo
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percentual de leituras incompatíveis. Ao serem observados os gráficos apresentados, no

Apêndice A, pode-se perceber que, assim como os piezômetros, os medidores de nível

d’água também demonstram sensibilidade e funcionamento. 

● Recomendações

Para a referida barragem, recomenda-se que a constância de envio e registro das

leituras seja mantida, visto que possibilitou uma análise mais coerente da barragem, bem

como uma inspeção nos instrumentos que apresentaram leituras incompatíveis a fim de

se identificar a causa da inconsistência do dado.

6.2.3 Barragem Maranguapinho

● Histórico de Observação

A Barragem Maranguapinho possui 10 piezômetros, do tipo Casagrande, instalados

ao longo da sua estrutura, mas, devido a algumas inconsistências nos dados de projeto,

uma reformulação na base de dados é necessária. 

● Recomendações

Para a referida barragem, é necessário que haja um levantamento em campo da

localização dos instrumentos, levando em consideração a posição da seção e a cota dos

instrumentos,  além da  regularização  do  registro  e  envio  das  leituras,  obedecendo  ao

mínimo sugerido de 2 leituras por mês. 

6.2.4 Barragem Pesqueiro

● Histórico de Observação

Já  a  barragem  Pesqueiro  possui,  ao  longo  de  sua  estrutura,  11  piezômetros

distribuídos em 5 seções. Considerando o ano de 2019, houve o registro de 53 dias de

leitura.  Além disso, os instrumentos possuem uma boa operacionalidade, com 98% de

registros e,  de acordo com os gráficos apresentados  no Apêndice A,  percebe-se que

possuem um comportamento esperado frente à variação do reservatório.
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● Recomendações

É importante que a frequência de registros e envios seja mantida, para obtenção de

análises mais coerentes, obedecendo ao mínimo estabelecido de 2 leituras por mês.

6.2.5 Barragem Gavião

● Histórico de Observação

Ao longo  do barramento do açude Gavião,  existem 3 seções instrumentadas com 11

piezômetros.  Para  o  ano  de  2019,  foram  registradas  50  leituras  e  os  instrumentos

apresentaram uma boa operacionalidade, visto que nenhum apresentou erros relativos às

suas  características  técnicas  e  apenas  um  apresentou  24%  de  ausência  de  leituras

registradas. O comportamento das pressões internas da barragem apresentou variação

compatível  com  a  variação  do  nível  do  reservatório,  indicando  boa  capacidade  de

dissipação de pressões. Os gráficos da referida barragem são apresentados no Apêndice

A.

● Recomendações  

Para o açude Gavião, a principal recomendação reside na regularização do registro das

leituras para que se possa fazer uma análise mais coerente da situação de segurança da

estrutura.

6.3. BACIA DA IBIAPABA E DOS SERTÕES DE CRATEÚS

6.3.1 Barragem Flor do Campo

● Histórico de Observação

A barragem Flor do Campo possui tanto piezômetros, como medidores de nível

d’água.  Para  os  piezômetros,  no  período  considerado,  os  instrumentos  apresentaram

54,55%  de  leituras,  considerando  um  total  de  22  registros  durante  o  ano  de  2019,

marcando os meses de janeiro a novembro. 

Já para os medidores de nível d’água, considerando um total de 15 registros, não

houve incompatibilidade  nos  valores  encontrados.  O comportamento  dos instrumentos
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condiz com a variação do nível do reservatório. Os gráficos das cotas piezométricas e do

nível d’água são apresentados no Apêndice A.

● Recomendações

É  necessário  que  haja  a  regularização  do  envio  das  leituras,  obedecendo  ao

mínimo sugerido de duas ao mês, para que se possa obter uma análise mais coerente da

situação atual da barragem.

6.3.2 Barragem Jaburu I

● Histórico de Observação  

A  barragem  Jaburu  I  possui,  ao  longo  de  seu  barramento,  instalados  61

piezômetros do tipo Casagrande, classificados em dois grupos de acordo com o período

de instalação. O grupo dos piezômetros antigos corresponde aos instrumentos instalados

nas seções 21,  23 e 25 da barragem e o grupo dos piezômetros novos  corresponde

àqueles  instalados  nas  seções  03,  04,  11,  12,  13,  22  e  seção  de  pé,  existindo

monitoramento desde 1999. 

Em dezembro de 2018, foi possível perceber alterações nos piezômetros novos,

apresentando leituras atípicas com quedas abruptas de pressão.  Como a redução de

pressão não se limitou a somente uma seção da barragem, entende-se que representou

um fenômeno atípico de percolação e uma possível razão para isso seria o surgimento de

novos caminhos de percolação na rede de fluxo da barragem. Em julho de 2019,  os

piezômetros  12.1.1/12.2.1/13.2.1/13.2.2/22.3.3/22.2.3/1.1/3.2.1  apresentaram  um

repentino  aumento  que  não  corresponde  ao  comportamento  do  nível  de  água  do

reservatório para o período, sendo um indício de possível modificação da rede de fluxo

existente da barragem. Abaixo, são apresentados os gráficos nos quais é possível notar

essas variações:
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Gráfico 6.8 – Variação das vazões no medidor 03

Gráfico 6.9 – Variação das vazões no medidor 04
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6.4. BACIA DO ACARAÚ E DO COREAÚ

6.4.1 Barragem Jatobá II 

● Histórico de Observação

A barragem Jatobá II possui, instalados ao longo da sua estrutura, 10 piezômetros

do tipo Casagrande, distribuídos em 4 seções. Para o ano de 2019, a barragem Jatobá II

apresentou um total de 14 registros e todos os piezômetros, com exceção do PZ.1A que

apresentou  algumas  incompatibilidades  de  leituras  nos  registros,  possuem  boa

operacionalidade.  É possível  perceber,  nos gráficos dos piezômetros  apresentados no

Apêndice  A,  que o  comportamento  dos instrumentos  varia  de acordo  com o nível  do

reservatório, constatando a boa sensibilidade dos mesmos.

● Recomendações

É importante  que haja  uma regularização  do envio  das  leituras  para manter  a

análise coerente da situação do açude, bem como uma avaliação das causas das leituras

anômalas do PZ.1A para solução.

6.4.2 Barragem Gangorra

● Histórico de Observação

A barragem Gangorra possui 4 piezômetros instalados em 2 seções ao longo da

sua estrutura. Durante o ano de 2019, foram feitos 8 registros para os meses de fevereiro,

março, abril,  julho, novembro e dezembro. Apesar da considerável ausência, apenas 1

piezômetro apresentou erro de leitura ao comparar com as especificações técnicas do

aparelho. 

 Já para os medidores de nível  d’água, a barragem possui 6 distribuídos em 2

seções ao longo o maciço. Houve, também, um total de 8 registros para o período e, dos

6 instrumentos, 3 apresentaram anomalia nas leituras. Os gráficos das seções 19 e 26

podem ser encontrados no Apêndice A.
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● Recomendações

Para a situação apresentada, a principal recomendação é a regularização do envio

das leituras, obedecendo ao mínimo sugerido de 2 leituras por mês, para que se possa

fazer uma análise mais coerente da seção e uma análise dos dados anômalos para os

medidores de nível d’água com o fito de identificar a causa do problema.

6.4.3 Barragem Jenipapo

● Histórico de Observação

A barragem Jenipapo possui, ao longo de seu barramento, 7 piezômetros do tipo

Casagrande instalados.  Contudo,  devido a necessidade de investigação de campo de

alguns dados de instrumentação, a elaboração dos gráficos e avaliação das condições da

barragem ocorrerá quando as informações estiverem completas. 

● Recomendações

Para  o  referido  açude,  é  necessário  que  haja  uma  investigação,  seguida  de  um

levantamento em campo para a coleta desses dados técnicos necessários à avaliação do

comportamento  da  estrutura,  bem como  a  regularização  do  registro  e  do  envio  das

leituras, obedecendo ao mínimo sugerido pela gerência de 2 leituras por mês.

6.5. BACIA DO LITORAL E DO CURU

6.5.1 Barragem Souza

● Histórico de Observação

O Açude Souza, possui instalados 8 piezômetros distribuídos em 2 seções ao longo da

barragem. Durante  o  ano o  ano  de  2019,  apresentou apenas 4  leituras  datadas  dos

meses de  agosto,  de  setembro  e  de outubro.  Assim,  para  os  referidos  instrumentos,

apesar da ausência de alguns registros,  as leituras apresentaram boa compatibilidade

com as características dos instrumentos.

No  que  se  refere  aos  medidores  de  nível  d’água  (MNA),  o  açude  possui  12

instalados  em  duas  seções  ao  longo  da  barragem.  Assim  como  os  registros

piezométricos, existem algumas leituras ausentes, totalizando em 4 registros no ano de
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2019.  Apesar da ausência desses dados,  apenas 2 MNA apresentaram percentual  de

leituras  incompatíveis,  ou  seja,  valores  acima  da  profundidade  dos  instrumentos.  Os

gráficos das suas seções instrumentadas são apresentados no Apêndice A.

● Recomendações

Para a  barragem Souza,  recomenda-se  que  haja  uma regularização do  envio  de,  no

mínimo, 2 registros por mês à Gerência de Segurança, de modo que se possa fazer uma

análise mais coerente da situação de segurança da barragem. Além disso, é importante

um estudo dos instrumentos com leituras maiores que a sua profundidade, com o fito de

identificar  se  o  problema  se  encontra  nas  leituras  ou  no  valor  da  profundidade  dos

mesmos.

6.5.2 Barragem Itapajé

● Histórico de Observação

A  barragem  Itapajé  possui  20  piezômetros  instalados  em  5  seções  ao  longo  do

barramento.  Para  o  ano  de  2019,  foram  feitos  23  registros  de  leitura  e  todos  os

instrumentos apresentaram boa operacionalidade, com 100% de presença de leituras e

nenhuma leitura  considerada  incompatível  relacionada  às especificações  técnicas dos

instrumentos, apesar da ausência de leituras para os meses de novembro e dezembro.

Além disso,  é  possível  notar  que o  comportamento das cotas  piezométricas  segue o

comportamento do nível do reservatório, mostrando que a barragem apresenta um bom

funcionamento.  

No que tange à presença de medidores de nível d’água, existem 15 instrumentos

instalados em 5 seções ao longo do eixo barrável e, para o ano de 2019, foi possível

verificar a boa operacionalidade dos instrumentos devido à presença de 100% das leituras

em cada um, considerando um total de 23 registros. Além disso, apenas 4 instrumentos

apresentaram leituras incompatíveis, visto que foram obtidos valores menores que suas

respectivas  profundidades.  Assim  como  os  piezômetros,  também  houve  ausência  de

registros dos medidores de nível durante os meses de novembro e dezembro, mas não

houve um comprometimento significativo da análise. 
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● Recomendações

Para o  referido açude  foi  possível  perceber que os envios  dos registros  estão sendo

enviados  regularmente,  porém,  é  necessário  que  haja  uma  avaliação  da  causa  da

incompatibilidade de algumas leituras encontradas, havendo a possibilidade de ser um

erro  de  operação  do  instrumento,  posição  do  equipamento  ou  de  registro  das

especificações técnicas do mesmo.

6.5.3 Barragem Missi

● Histórico de Observação

A  barragem  Missi  possui  duas  seções  instrumentadas,  cada  uma  com  6

piezômetros  do  tipo  Casagrande.  Para  o  ano  de  2019,  foram registradas  21  leituras

durante os meses de maio a outubro. Detectou-se que não houve leituras incompatíveis,

mas  foi  registrado  um  percentual  elevado  de  ausência  de  leituras,  dificultando  uma

análise  completa.  Analisando  os  gráficos  apresentados  no  Apêndice  A,  podem-se

perceber  algumas  interrupções  nas  curvas  dos  piezômetros  que  gera  dificuldade  de

entendimento da relação entre os mesmos e o nível do reservatório.

Outro  ponto  a  ser  levantado  é  sobre  a  inconsistência  de  alguns  dados  de

localização dos instrumentos no projeto que pode gerar erros de análise.

● Recomendações

Com o fito de melhor analisar o comportamento da estrutura, é necessário que haja

a regularização do registro e do envio das leituras, bem como de um levantamento de

campo  para  que  se  possa  averiguar  a  veracidade  dos  dados  de  localização  dos

instrumentos.

6.6. BACIAS DO MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE

6.6.1 Barragem Riacho da Serra

● Histórico de Observação

A barragem Riacho da Serra possui 18 piezômetros instalados em 3 seções ao

longo  do  barramento.  Para  o  ano  de  2019,  não  foram gerados  os  gráficos  de  série

histórica  de  comportamento  da  instrumentação  devido  a  algumas  falhas  no  envio  de
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dados. Além disso, observa-se a necessidade de verificação das informações de campo

dos instrumentos  a  fim de  que a  representatividade  das  leituras  seja  a  mais  precisa

possível. 

● Recomendações

É necessário que haja o envio dos dados faltantes, bem como a regularização dos

registros de leituras, obedecendo ao mínimo estabelecido pela gerência de 2 leituras por

mês, para que se possa obter uma amostra representativa da atual situação da barragem.

Além disso, é importante que seja feito um levantamento em campo para a confirmação

dos dados de localização e profundidade dos aparelhos.

6.7. BACIA DO SALGADO

6.7.1 Barragem Olho d’Água

● Histórico de Observação

A barragem Olho d’Água possui, ao longo de sua estrutura, 15 piezômetros do tipo

Casagrande e 9 medidores de nível d’água, distribuídos em 3 seções instrumentadas.

Devido à ausência de registros de leituras no ano de 2019, não foi possível observar os

comportamentos da série histórica de leitura dos instrumentos.

● Recomendações

É necessário que haja a regularização dos registros e do envio das leituras para

que se possa analisar de forma coerente a situação da barragem. 

6.8. BACIA DO BANABUIÚ

6.8.1 Barragem Umari

● Histórico de Observação

A barragem Umari possui 28 piezômetros do tipo Casagrande distribuídos em 4

seções  ao  longo  da  estrutura.  Para  o  ano  de  2019,  houve  o  registro  de  19  leituras,

partindo do mês de fevereiro. Contudo, devido às inconsistências de alguns dados de
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projeto e a falta de informação quanto à cota  de instalação dos piezômetros,  não foi

possível gerar os gráficos para uma análise completa da situação da barragem.

● Recomendações

Assim, faz-se necessário que haja um levantamento de campo para a verificação

das  cotas  de  instalação  dos  piezômetros  para  verificar  a  adequação  aos  dados

apresentados no projeto e realizar uma análise mais coerente.
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As ações  de  segurança  realizadas  pela  GESIN no período  de abrangência  do

relatório  consistiram  em  treinamentos,  inspeções  regulares  e  especiais,  leituras  da

instrumentação, avaliação do potencial de risco e obras de recuperação. O fechamento do

ciclo  de  atividades  se  realiza  no  planejamento  das  obras  de  segurança  que  são

hierarquizadas com base na elaboração da matriz de prioridade de intervenção.

7.1 Treinamentos

O rompimento da barragem de Brumadinho colocou a segurança de barragens em

foco no ano de 2019. A COGERH, reconhecendo a importância do tema mesmo antes do

desastre, sempre fomentou a formação de profissionais capacitados. 

Dessa forma, no período de abrangência deste relatório,  os técnicos envolvidos

com segurança de barragens da companhia participaram de 368 horas de treinamentos

em diversos programas de capacitação apresentados na Tabela 7.1. 
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Figura 7.1 - Técnicos de vários Estados na capacitação “Segurança de Barragens de Usos Múltiplos”.

Figura 7.2 - Participação de técnicos da GESIN no Seminário Nacional de Grandes Barragens e II Simpósio

Internacional de Grandes Barragens
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Figura 7.3 - Capacitação “Emergency Management Workshop for Brazil ”.

Figura 7.4 -  Capacitação “Guias e instruções para apresentação do PSB e Orientação e Formulário do PAE

e PAEBM.”

Com o  objetivo  de  conscientizar  a  sociedade da  importância  da  segurança  de

barragens e divulgar as ações da companhia no âmbito da PNSB a equipe da GESIN

participou de diversas reuniões abaixo relacionadas, dos Comitês de Bacia Hidrográficas

(CBH) e Comissões Gestoras.

• 8ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba –

26/02/2019;

• Reunião de Encerramento do Sistema Hídrico do Açude Tijuquinha – 27/02/2019;
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7.2.2 Órgão fiscalizador Nacional - Agência Nacional de Águas (ANA)

Em  março  de  2019,  populares  do  município  de  Ubajara  denunciaram  o  risco

iminente  de  arrombamento  da  barragem particular  Granjeiro  devido  a  uma  avançada

erosão  no  corpo  do  maciço.  Como  a  barragem  secciona  um  rio  federal,  o  órgão

outorgante e fiscalizador do empreendimento é a Agência Nacional  de Águas (ANA).  

Dessa forma,  a ANA, valendo-se do artigo 16, inciso IV da Política Nacional de

Segurança de Barragens, articulou-se com a COGERH, SOHIDRA, SRH e Defesa Civil

onde foi fornecido além de pessoal especializado, o apoio logístico e equipamentos para

realizar a contenção e estabilização da erosão com sacos de areia e a desobstrução do

canal de vertimento principal com o objetivo de construir um sangradouro auxiliar para

rebaixar o volume do reservatório

Figura 7.5 - Intervenção na barragem Granjeiro: Contenção e estabilização da erosão com sacos de areia

             

(Fonte: COGERH)                 
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Figura 7.8 - Localização das barragens classificadas como prioridade de intervenção

7.3.1.1 Barragem Barra Velha

Na Barragem Barra Velha, localizada no município de Independência, as anomalias

detectadas  referem-se  às  calhas  de  drenagem  deterioradas  no  talude  de  jusante.  A

recuperação consistiu na demolição e reconstrução das calhas.
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Figura 7.9 – Demolição de calhas danificadas

 
(Fonte: COGERH)             

Figura 7.10 – Recuperação de calhas de drenagem

 

(Fonte: COGERH)             
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7.3.1.2 Barragem Monte Belo

Na Barragem Monte Belo,  localizada em Araripe,  foram identificadas vegetação

generalizada nos taludes, bermas de erosão no talude de montante e erosão na base do

canal de restituição do vertedouro.

Foi realizada a recomposição do talude de montante, reabilitação do coroamento e

limpeza e execução da proteção granular do talude jusante

Figura 7.11 –Barragem Monte Belo: presença generalizada de vegetação no talude jusante antes da

intervenção.

 

(Fonte: COGERH)                 

Figura 7.12 –Barragem Monte Belo: Talude de jusante após a execução da proteção granular 

 

(Fonte: COGERH)                                  
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Figura 7.14 – Paramento após os serviços de recuperação.

                            (Fonte: COGERH)           

7.3.1.4 Barragem Itaúna

Localizada  no  município  de  Granja,  a  inspeção  de  segurança  regular  2018.2

verificou que o vertimento causou as seguintes anomalias: deslocamento do enrocamento

da bacia de dissipação, deterioração do concreto e descalçamento da estrutura no trecho

do  muro  ala  esquerdo.  Foi  realizada  a  recuperação  do  concreto  e  recolocação  do

enrocamento. 

Figura 7.15 - Barragem Itaúna: recuperação do muro ala esquerdo e da bacia de dissipação 

(Fonte:COGERH)          
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7.3.2 Intervenções emergenciais

7.3.2.1 Barragem Jaburu I

Em junho de 2019 durante o monitoramento de rotina da instrumentação realizado

pela Gerência Regional de Crateús detectou-se carreamento de material granular pelo

fluxo de água do medidor de vazão MV-04 instalado na região a jusante da Barragem

Jaburu I localizada em Ubajara/CE.  

O  medidor  registrava  vazão  normal,  considerando  o  histórico  de  operação  da

barragem, porém apresentava incrementos sucessivos. 

Figura 7.16 – Barragem Jaburu I: registro do acúmulo de material granular no medidor MV04 

(Fonte: COGERH)           

Figura 7.17 – Barragem Jaburu I: registro do acúmulo de material granular no medidor MV04 

(Fonte: COGERH)                      
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Figura 7.20 - Conjunto rotopercussivo adotado nas perfurações e detalhe do sistema de injeção
pressurizada.

(Fonte: Cogerh)                                           

Figura 7.21 - Conjunto rotopercussivo adotado nas perfurações e detalhe do sistema de injeção
pressurizada

                        
(Fonte:Cogerh)                          

Porém, quando verificou-se que fluxo medido apresentava incrementos sucessivos,

decidiu-se  executar  duas  linhas  complementares  de  60  metros  de  comprimento  em

direção a ombreira direita, uma linha de 20 metros a montante da linha de montante da

cortina de impermeabilização e uma linha de 30 metros no coroamento da barragem

voltada  para  montante,  com  o  objetivo  de  se  impermeabilizar  regiões  adjacentes  e

consolidar a região da cortina inicialmente executada.
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suficiente  para  a  completa  execução  da  Recuperação  do  Sangradouro  da  Barragem

Jaburu I, de forma a garantir a observância dos padrões de segurança de barragens e

reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências. Dessa forma, em 2019, foram

concluídos os Estudos Preliminares: (1)Análise da documentação existente: cartografia,

geologia  e  hidrologia;  (2)Reconhecimento:  fotointerpretação,  visita  à  barragem  e

levantamento  geológico  de  superfície  e  o  (3)Planejamento  dos  estudos  Básicos:

Levantamentos topográficos, estudos hidrológicos e geotécnicos e os Estudos Básicos:

Volume 1 – Hidrologia e o Volume 2 – Topografia.

O projeto do vertedouro da barragem deverá ser executado em duas fases. Na

primeira fase, a qual denominou-se Fase A, serão definidas as alternativas para o projeto,

com  base  nas  informações  dos  estudos,  sendo  concluída  com  a  apresentação  do

anteprojeto. A Fase B compreende o período de detalhamento, em nível executivo, do

anteprojeto, tendo em conta as recomendações da COGERH, ou de consultores por ela

contratados para acompanhamento do projeto, e a complementação dos estudos básicos,

caso seja necessário. Esta fase é concluída com a aprovação definitiva do projeto.  A

previsão da conclusão do projeto executivo para recuperação do vertedouro da barragem

Jaburu I é dezembro de 2020.

7.3.3.2 Geofísica preditiva de barragens

Sempre  buscando  o  aumento  progressivo  do  nível  de  conhecimento  de  suas

barragens,  a COGERH iniciou um estudo em conjunto com a Fundação Cearense de

Meteorologia  e  Recursos  Hídricos  (FUNCEME)  como  objetivo  de  desenvolver  uma

metodologia  de  estudos  geofísicos  que  possa  contribuir  na  verificação  de  possíveis

anomalias no maciço e na fundação de barragens, bem como a sua possível aplicação

como ferramenta para elaboração do projeto “As Built” e como complemento ao sistema

de monitoramento hoje existente. 

Como primeira  etapa  destes  estudos  foram realizados  testes  das  metodologias

Eletromagnéticas (EM) associada com o método elétrico do Potencial Espontâneo(SP) na

tentativa de identificar as zonas de umidade e fluxo de água no corpo e fundação da

barragem Jaburu  I,  respectivamente.  No  vertedouro  foi  utilizado  o  método  Very  Low

Frequency (VLF) para detectar fraturamento de rochas.

 Os perfis EM foram realizados no coroamento e na berma do talude de jusante

com espaçamento entre estações de 05 metros com dipolos nos modos vertical (DV) e
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horizontal (DH) com distâncias entre as bobinas transmissora e receptora entre 10 e 40

metros. A figura 7.23 mostra o resultado dos perfis EM no coroamento (EM_JAB_01) e

berma do talude de jusante(EM_JAB_02), a escala varia de cores frias, para valores de

condutividade elétrica muito baixo e até negativos (arenitos compactos) até o vermelho

para condutividades acima 180 mS/m, que podem representar a zonas mais úmidas e até

possíveis percolações. 

Figura 7.22 - Localização da seção vertical do perfil EM-JAB-02 em relação a seção vertical do perfil EM-

JAB-01

                                                                                                                     (Fonte: Cogerh/Funceme).

Os perfis  de SP foram realizados  sobre  a  berma  com 140  metros  de  comprimento,

espaçamento entre estações de 05 metros e entre os eletrodos de 10 metros. O trecho

dos perfis SP foi coincidente com o trecho do Perfil EM–JAB-02, entre as estações 100 e

240 metros no intuito de verificar a existência de fluxo na zona anômala detectada nos

perfis EM – JAB-01 (estação 350) e EM – JAB-02 (estação 200). A Figura a seguir mostra

o resultado dos perfis SP pelo método Leap-Frog (vermelho), pelo método do Eletrodo

Fixo(azul) e a diferença dos valores consecutivos medidos pelo método do Eletrodo Fixo,

observa-se a presença de fluxo em torno da estação 185 presente em todos os métodos

SP.
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Gráfico 7.2 - Resultados dos perfis SP

 

        (Fonte: COGERH/FUNCEME)      

A Figura a seguir mostra a seção vertical (100 metros de profundidade) obtida com

os dados do perfil VLF realizado ao longo do canal do vertedouro com 600 metros de

comprimento e espaçamento entre estações de 05 metros. A escala de cores varia do

azul,  para  valores  de  densidade  de  corrente  muito  baixo  e  até  negativo  (arenitos

compactos) do verde ao vermelho para densidades de corrente mais altas, que ao longo

do canal representa as zonas mais fraturadas, observados principalmente em torno da

estação 420 metros. 

Figura 7.23 -  Seção vertical obtida com os dados do perfil VLF-JAB-01, com destaque para a zona
fraturada(cores quentes) na estação 420.

(Fonte: COGERH/FUNCEME)  

111













Assim,  a  meta  estabelecida  para  o  indicador  setorial  do  desenvolvimento  dos

PSBs, para o ano de 2019, foi a conclusão de 51 volumes I das barragens com projetos.

A GESIN, no ano de 2019, realizou 100% da meta estabelecida de acordo com o

cronograma na figura abaixo:

Tabela 7.5 - Elaboração dos Volumes I dos PSB das barragens da COGERH 

Item Peso Mês
Meta

mensal

Quantidade
realizada no

mês
Nome das barragens

V
o

lu
m

e
 I 

d
o 

P
S

B

7%

Junho 8 8
Barra Velha/ Macacos /Olho D'Água/

Itapajé/ ArneirozII/ Benguê/
Germinal/ Missi

Julho 8 8
Castro/ Quandú/ Jatobá II/ Sítios
Novos/ Malcozinhado/ Canoas/

Rosário/ Santa Maria

Agosto 7 7
Batente/ Carmina/ Cipoada/ Cocó/

Faé/ Muquém/ Riacho da Serra

Setembro 7 7
Cachoeira/ Diamantino II/ Gameleira/

Gangorra/ Jerimum/ Pacajus/ São
José I

Outubro 7 7
Flor do Campo/ Aracoiaba/ Arrebita/

Itaúna/ Pirabibu/ Trapiá II/ Umari

Novembro 7 7
Catucinzenta/ Pesqueiro/ Cauhipe/

Riachão/ Mamoeiro/ Maranguapinho/
Parambu

Dezembro 7 7
Angicos/ Monsenhor Tabosa/

Jenipapeiro II/ Canafístula/ Janipapo/
Souza/ Ubaldinho

7.5 Publicações em eventos

7.5.1 XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens - SNGB 

Análise de reforço de fundação:

• Estudo de caso da barragem Jaburu I.  Autores:  Itamara Mary Leite de Menezes

Taveira, Victor Monteiro Mororó, Amanda Esmeraldo e Mikaelle Duarte Mariano;

• O uso de indicadores na Gestão da Segurança de Barragens no Estado do Ceará.

Autores: Itamara Mary Leite de Menezes Taveira, Berthyer Peixoto Lima e Johny

Santos.
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Os resultados da análise das inspeções realizadas no ano de 2019 apontam um

total de 1781 anomalias Pequenas, Médias e Grandes identificadas nas barragens, isto

representa uma redução de 2,6% em relação ao ano anterior, o que indica uma melhoria

no estado de conservação das barragens monitoradas pela Companhia. Em contrapartida

houve um aumento da quantidade de barragens classificadas com prioridade máxima de

intervenção,  em  2019  foram  classificadas  19  barragens  em  comparação  com  13

barragens classificadas com prioridade máxima de intervenção em 2018.

As barragens classificadas com prioridade de intervenção máxima foram alvo de

Inspeção de Segurança Especial, realizada por técnicos da GESIN, e que tem por objetivo

o diagnóstico das anomalias detectadas na Inspeção de Segurança Regular. As ações

que serão realizadas nestas estruturas foram descritas no Capítulo – Recomendações

para barragens com prioridade máxima de intervenção.

Em 2019 foram atualizadas as classificações de risco para 89 barragens, dentre as

quais 62 apresentaram risco baixo e 27 foram classificadas na categoria de risco médio.

Cabe ressaltar que não há barragens desta Companhia classificada com risco alto.

Para as barragens instrumentadas de cada gerência regional foram apresentados o

histórico de observações e as recomendações para a melhoria do sistema. Os dados de

instrumentação são importantes por identificar previamente possíveis situações de risco
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nas  estruturas  e  viabilizar  as  providências  necessárias  para  a  operação  normal  da

barragem.

No ano de referência deste relatório a GESIN participou de diversos programas de

capacitação  no  âmbito  do  tema  segurança  de  barragens,  estes  treinamentos  são

fundamentais para a formação continuada dos seus profissionais. Referente à fiscalização

de  segurança  de  barragens  a  GESIN  deu  apoio  as  ações  dos  órgãos  fiscalizadores

estadual (SRH) e federal (ANA).

Também foram realizadas manutenções de rotina e emergenciais nas barragens da

Companhia, com destaque para a intervenção realizada na barragem Jaburu I, na qual

através de uma campanha de injeção de calda de cimento foi possível controlar a vazão

de percolação e o carreamento de material identificado na região a jusante da barragem.

Além disso,  foram  ações  dessa  gerência  em  2019,  o  início  do  projeto executivo  do

vertedouro da Barragem Jaburu I e a realização de geofísica preditiva de barragens.

Por fim, é importante ressaltar que a gerência alcançou de forma satisfatória os

indicadores corporativos e setoriais definidos no planejamento estratégico da COGERH.
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