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1. Descrição da barragem

A barragem de Cacimba Nova é parte do Projeto de Integração do rio São 

Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, localizada 

CACIMBA NOVA PE

Figura 2.132 – A barragem de Cacimba Nova é parte do Projeto de Integração do rio São Francisco (Google Earth, de 02/03/2017)

no município de Custódia, no Estado de Pernambuco. Trata-se de uma 

barragem de terra homogênea, com altura máxima de aproximadamente 

14 m (Figura 2.132).
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2. Descrição do acidente

Segundo consta no relatório da ANA, o rompimento da barragem ocorreu 

em 16 de fevereiro de 2017, no trecho entre as Est. 95 + 10 m e 102 + 0,0 

m. A descrição a seguir e a identificação das possíveis causas do acidente 

constam do referido relatório (Ref. 1):

“O enchimento do reservatório ocorreu em dois dias e os problemas de 

infiltração foram identificados quatro dias após o enchimento. Nesse 

curtíssimo espaço de tempo e considerando os registros de execução do 

maciço de terra da barragem (tipo de solos utilizados, controle tecnológico e 

trincheira executada), não há possibilidade de ter surgido uma rede de fluxo 

que justificasse o processo de piping pelo maciço.

As infiltrações registradas nesse trecho são provenientes da percolação de 

água pela fundação, provavelmente através dos caminhos preferenciais 

formados por camadas de seixos presentes no aluvião, associado ao 

pequeno caminho de percolação resultante da existência dos drenos de pé 

de jusante. Soma-se ao problema a possibilidade da sondagem executada 

nessa região não ter sido representativa dos aluviões existentes sob o maciço 

da barragem. Os poços de inspeção executados no pé do talude de jusante 

da barragem evidenciaram a existência de camadas de areias médias a 

grossas na fundação, com permeabilidade muito superior à que havia sido 

considerada em projeto, que era de 10-5 cm/s.

Com a elevação do nível d’água até a cota 454,37 m, criou-se uma carga da 

ordem de 10 metros, que causou infiltração pela fundação da barragem. Esse 

fluxo de água através dessa camada de seixos/aluviões provocou o carrea-

mento dos solos mais finos da fundação, desencadeando um processo de ar-

raste de partículas sólidas dos solos e, consequentemente, dando origem ao 

fenômeno de “piping” pela fundação”. 

3. Consequências do acidente

Não foi encontrada referência a possíveis consequências do rompimento.

4. Medidas de recuperação

Após o diagnóstico das causas, foi elaborado o projeto executivo de 

recuperação da barragem no trecho do acidente. As obras não tinham sido 

iniciadas até o fechamento do relatório RSB-ANA (2017, pág. 76) em função 

da necessidade de parada do bombeamento à cidade de Campina Grande, 

que se encontrava em racionamento. 

5. Causas do acidente 

As possíveis causas do acidente estão explicitadas acima, na descrição do 

evento, e apontam para a ocorrência de piping pela fundação.
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