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CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

BOQUEIRÃO DAS CABACEIRAS
EPITÁCIO PESSOA

PB

Paraíba
Entre 1953 e 1956
Datas diversas e duvidosas
Técnica

1. Descrição da barragem

A barragem do açude Boqueirão de Cabaceiras, construída no local denominado 

Boqueirão, barra o rio Paraíba (Figura 2.99), no Estado da Paraíba. Situa-se a 

oeste de João Pessoa, a cerca de 45 km da cidade de Campina Grande.

O arranjo de obras consiste em uma barragem de terra de seção homogênea, 

fechando o vale principal e duas barragens auxiliares, ou diques, na 

vertente direita. Um pouco mais afastados, na mesma vertente, situa-se o 

sangradouro principal, seguido por um sangradouro auxiliar. Atravessando a 

ombreira direita da barragem principal existe um túnel adutor que alimenta 

uma usina hidrelétrica (Figura 2.100).

A barragem principal possui seção homogênea, tem altura máxima de 55,70 

m, largura do coroamento de 8 m e extensão da crista de 347 m. Está assente 

em rocha sã. A inclinação do talude de montante é variável com a altura, 

passando de 1,0V:2,5H na porção superior para 1,0V:3,0H no trecho inferior. 

O talude de jusante tem inclinação constante de 1,0V:2,5H e é dotado de três 

banquetas. A drenagem interna é fornecida por um tapete drenante, que 

finaliza em um enrocamento envolvido por uma camada de transição. O 

talude de montante é protegido por um rip-rap convencional (Figura 2.101).

O túnel de adução possui 210 m de extensão e foi escavado em rocha 

gnáissica, com seção semicircular com raio de 3,75 m. Nele estão instaladas 

duas tubulações de 0,75 m de diâmetro, que alimentam duas turbinas de 

1.150 CV (Figura 2.102).

Figura 2.99 – Barragem de Boqueirão das Cabaceiras  
(DNOCS, sem data)
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Figura 2.100 – Arranjo geral da barragem de Boqueirão das Cabaceiras (DNOCS, sem data)
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Figura 2.101 – Seção transversal da barragem (DNOCS, sem data)

Figura 2.102 – Seção transversal do circuito de geração (DNOCS, sem data)==
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2. Descrição do acidente

Em 1958 foi observada uma fenda no coroamento da barragem próximo à 

ombreira direita e transversal ao eixo, tendo a mesma sido obturada com 

bentonita. Posteriormente, registraram-se outras fendas na mesma região da 

primeira e também na ombreira esquerda, sendo que todas foram tratadas 

com bentonita. Nenhuma dessas fendas apresentou indícios de umidade. 

Segundo consta do dossiê do DNOCS (sem data), o primeiro enchimento 

foi seguido pelo esvaziamento do reservatório, sendo que as fendas teriam 

surgido após este evento.

Em 1960, com o pleno enchimento do reservatório, detectou-se uma fenda 

longitudinal em quase todo o desenvolvimento da banqueta de jusante.

3. Consequências do acidente

As referências disponíveis diferem quanto à datação do surgimento das 

fendas. Segundo o DNOCS (sem data), estas teriam aparecido após o 

esvaziamento do reservatório, posterior ao pleno enchimento em 1960. 

Já para Pessoa (1964), a primeira fenda teria sido observada em 1958, 

seguida pelo surgimento de outras fendas. Além disso, Pessoa atesta que o 

reservatório permaneceu cheio, não tendo sido esvaziado. A divergência de 

informações dificulta o entendimento do que efetivamente ocorreu.

4. Medidas de recuperação

Todas as fendas que surgiram em épocas diversas, durante e após a 

construção da obra, foram tratadas com bentonita.

5. Causas do acidente 

As causas do aparecimento das fendas permanecem no campo das 

dúvidas, porque não há uma clara correlação dos níveis de água contidos 

no reservatório com o momento de origem das mesmas. Segundo consta 

em Pessoa, a origem das fendas decorre do baixo índice de plasticidade 

do único material que foi possível empregar na construção do maciço, 

agravado com a condição de ombreiras íngremes.
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