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1. Descrição da barragem

A barragem de Barra do Camará, ou simplesmente Camará, é localizada no 

rio Riachão, afluente do rio Mamanguape, no Estado da Paraíba, cerca de 

60 km de distância da cidade de Campina Grande, e pertence ao Governo 

do Estado. Foi construída integralmente em CCR e possui um vertedouro de 

soleira livre com 39 m de extensão que ocupa a parte central da barragem. 

Sua altura máxima é da ordem de 50 m e a extensão da crista é de 296 m, 

com largura de crista de 5,50 m (Figura 2.140). A barragem se destina ao 

abastecimento de água aos núcleos urbanos da região. Seu projeto original 

contempla uma tomada d’água junto à base da ombreira direita, que 

alimenta uma válvula dispersora e o sistema de condução de água.

Na construção do perfil Creager (parte superior do sangradouro) e na laje 

da bacia de dissipação do vertedouro foi utilizado concreto com adição de 

fibras, em substituição às armaduras convencionais. Os muros laterais do 

vertedor fazem parte do próprio maciço do CCR, envelopados por concretos 
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convencionais nas zonas de exposição ao fluxo hidráulico. O paramento de 

montante da barragem é vertical, enquanto o de jusante é escalonado, em 

toda sua extensão. Uma galeria de inspeção e drenagem percorre o corpo 

da barragem, em grande parte de sua extensão, acompanhando de perto a 

fundação (Figura 2.141).

A barragem está assente sobre rochas duras do embasamento cristalino. 

Entretanto, as duas ombreiras apresentam estrutura geológica e 

comportamento diferenciado. A situação geológica na ombreira esquerda 

favorece a migração de blocos para o fundo do vale, o que não ocorre, 

ou ocorre em menor intensidade, na ombreira direita. A seção geológica 

esquemática da Figura 2.142 documenta essa diferença.

Sondagens realizadas em 1997 haviam revelado a existência, ao longo 

da ombreira esquerda, de uma situação geologicamente complexa, com 

intercalações de horizontes de rocha sã, rocha intemperizada e solo de 

alteração, recobertos por uma camada de solo colúvio/residual, que 

dificultava as observações em superfície.
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Figura 2.140 – A barragem completa antes do início do enchimento do reservatório (Meirelles 
& outros, 2003)

Figura 2.141 – Localização da galeria de inspeção e drenagem (Meirelles & outros, 2003)
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Figura 2.142 – A estrutura geológica nas duas ombreiras se reflete em comportamento diferenciado. Na ombreira esquerda (lado esquerdo da figura) 
a estrutura gnáissica mergulha para o fundo do vale, propiciando a migração de blocos (Relatório de Investigação, item 3.3, Figura 4, 2004)
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2. Descrição do acidente

A construção foi finalizada em meados de 2002, tendo a obra sido entregue 

ao proprietário. Entretanto, o enchimento do reservatório só teve início 

efetivo na estação chuvosa do começo de 2004 devido à ausência de chuvas 

na região neste intervalo de tempo.

À medida que a subida do nível do reservatório ocorria, observou-se que 

o sistema de drenagem passou a funcionar de maneira intensa, com 

artesianismo em parte dos drenos de fundação, além de se constatar 

arraste de partículas sólidas através dos próprios drenos, com formação de 

depósitos no piso da galeria. 

A elevação do nível do reservatório era também visível no paramento de 

jusante da barragem, principalmente na face do vertedouro, pelo surgimento 

de grandes manchas de umidade e formação de depósitos de carbonatos 

e outros compostos minerais, de coloração amarelada, oriundos do fluxo 

d’água pelo corpo da barragem, indicando que a permeabilidade do corpo 

da estrutura era superior ao esperado (Figura 2.143).

Em março de 2004 observou-se uma mancha de umidade no pé da 

estrutura na margem esquerda. Em maio, o carreamento de material 

através dos drenos de fundação causou um entupimento no sistema de 

despejo das águas, inundando a galeria de drenagem em sua parte baixa, 

em correspondência ao vertedouro. Foi então tomada a decisão de se abrir 

uma “janela” para escoamento das águas do interior da galeria. Verificaram-

se, também, sinais de percolação d’água no contato da estrutura com a 

ombreira esquerda.

Os problemas detectados alertaram técnicos visitantes e moradores 

das vizinhanças para a necessidade de se tomarem medidas corretivas 

e preventivas em relação ao possível agravamento da situação. Mas, o 

proprietário se manteve ausente e omisso. A válvula dispersora, que poderia 

ter sido aberta para retardar o enchimento, foi mantida fechada. Em 17 de 

junho de 2004 ocorreu o arrombamento parcial do corpo da barragem na 

ombreira esquerda, com formação de um arco residual (Figura 2.144). 

Onze dias depois, em 28 de junho, o arco cedeu.
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Figura 2.143 – A subida gradual do nível do reservatório podia ser percebida 
observando-se as manchas de umidade e incrustações no paramento jusante da 
barragem (Foto de Hermínio Bernardo, Saulo e Silas Porto, 2004)

Figura 2.144 – A brecha na ombreira esquerda, antes do colapso do arco 
(Foto de Silva e outros, Internet - 2004)
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3. Consequências do acidente

Uma onda de água se projetou imediatamente através do vão, esvaziando 

com rapidez o reservatório e avançando ao longo do vale, causando danos 

de grande monta e ceifando seis vidas, além de deixar 3.500 desabrigados 

nas três principais cidades atingidas pelas águas (Alagoa Nova, Alagoa 

Grande e Mulungu).

4. Medidas de recuperação

A reconstrução da barragem teve início em 2011 e aproveitou a metade 

direita da estrutura, que permaneceu no local, após detalhada avaliação 

de suas condições de segurança. A Figura 2.145 mostra a situação da 

barragem no começo do processo de reconstrução. Novas campanhas de 

investigação por sondagens levaram a uma detalhada caracterização das 

condições de fundação da estrutura remanescente, bem como do maciço 

da ombreira esquerda.
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Figura 2.145 – Situação da barragem no começo do processo de reconstrução 
(Abrahão & Degaspare, 2016)
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Figura 2.146 – Na reconstrução da barragem foram utilizados dois importantes 
dispositivos: um plinto a montante e uma chaveta a jusante da estrutura 
(Abrahão & Degaspare, 2016)

Figura 2.147 – Vista geral dos cortes em rocha e concreto para a implantação 
da chaveta, do lado jusante da barragem. Os cortes foram feitos com fio 
diamantado (Foto dos autores, maio de 2014)

Os requisitos de segurança impuseram a implantação de dois importantes 

dispositivos para estabilização da estrutura: a) uma extensa chaveta de 

concreto na fundação, de modo a assegurar a resistência do conjunto 

barragem-fundação perante os esforços impostos pelo carregamento 

hidrostático; e b) um plinto de concreto a montante da barragem, ao longo 

de toda sua extensão, consistindo em uma laje de concreto articulada à 

estrutura principal (Figura 2.146). 

Uma nova cortina de injeções de vedação foi feita a partir dessa laje 

articulada. Todo o sistema de drenagem da fundação foi revitalizado, 

aumentando-se o diâmetro dos furos.

Do lado jusante da estrutura da barragem, os cortes em rocha para a 

implantação da chaveta foram feitos com o uso de fio diamantado, de modo 

a não abalar o maciço rochoso adjacente. Na estrutura do vertedouro, o 

corte em CCR para inserção da chaveta também foi feito com fio diamantado 

(Figura 2.147).
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5. Causas do acidente

Após a construção, a barragem emitiu vários sinais de deficiências em sua 

fundação. Entretanto, devido à inexistência de monitoramento e à omissão 

do proprietário, não houve adoção de medidas necessárias para sanear os 

problemas ou conter as consequências.

O acidente decorreu da presença de uma extensa junta de alívio na ombreira 

esquerda, paralela à superfície do terreno e à foliação gnáissica, ao longo da 

qual já havia ocorrido movimentação no passado geológico, configurando uma 

estrutura similar a uma caixa de falha que subia ao longo da encosta, a pequena 

profundidade, escondida sob uma extensa laje de rocha sã. O aspecto desta 

laje superficial, pouco fraturada, havia induzido os observadores a considerar 

que a ombreira representava um apoio adequado para a barragem. Ao longo 

desta junta de alívio, uma espessa camada de rocha decomposta havia se 

transformado em solo granular arenoso-micáceo, com características de saibro.

Esta estrutura geológica foi observada durante a construção, junto à base 

da ombreira esquerda, mas sua atitude não foi corretamente interpretada 

(Figura 2.148).

Julgou-se que a mesma se aprofundava para o interior da ombreira, 

permanecendo horizontalizada, quando, na verdade, ela subia paralelamente 

à encosta. Foi então erguido um muro de suporte para o grande bloco de 

rocha sobreposto (Figura 2.149), além de injeções de calda de cimento, de 

nenhuma eficiência.

Com a subida do nível do reservatório, a pressão exercida pela água que 

percolava na fundação desencadeou um processo de erosão interna 

regressiva com o carreamento de boa parte do material alterado da “caixa de 

falha” e das fraturas interligadas, deixando as mesmas vazias e sem nenhuma 

coesão. O esvaziamento na rocha progrediu até alcançar uma situação limite 

de sustentação, quando começou a ocorrer o colapso dos blocos de rocha 

que se articulavam uns aos outros, além de ocorrer também um aumento 

gradativo da vazão de água pela fundação da ombreira esquerda.

Quando as pressões da água conseguiram desarticular os primeiros blocos 

de rocha a jusante da barragem, deslocando-os para fora do maciço, toda 

a estrutura rochosa de apoio da barragem naquela ombreira ruiu em 

sequência, por falta de apoio. O colapso se estendeu então ao corpo da 

barragem, que ficou sem sustentação naquela ombreira. A estrutura em 

CCR foi submetida a esforços simultâneos e complexos de compressão, 

tração e torção, que ultrapassaram sua resistência, levando ao colapso de 

parte da estrutura. A ponte em arco de concreto remanescente se sustentou 

por mais 11 dias, vindo a ruir em seguida.
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Figura 2.148 – A junta de alívio contendo espessa camada de solo granular foi 
erroneamente julgada como tendo atitude subhorizontal (Foto da obra)

Figura 2.149 – Na base da ombreira esquerda, um muro de 
concreto foi construído para dar “suporte” a um grande bloco de 
rocha, dentro de uma interpretação equivocada da geologia local 
(Barbosa & outros, 2005)
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