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1. Descrição da barragem

O açude do Sistema Curema – Mãe D’Água, oficialmente denominado açude 

Estevam Marinho, é constituído por uma barragem localizada na microrregião 

de Piancó, na periferia sul da cidade de Coremas, no Estado da Paraíba. O 

açude se destina à regularização dos rios Piancó e Aguiar e beneficia 112 

municípios do sertão paraibano. A construção foi executada pelo DNOCS 

que, em 8 de abril de 1937, iniciou a considerada maior obra de Engenharia 

brasileira da época. Foi concluída em maio de 1942 tendo como responsável 

o engenheiro potiguar Estevam Marinho. Na época, Coremas – Mãe D’Água 

foi considerada a maior barragem do Brasil, assim permanecendo até 1960, 

quando foi inaugurada a barragem de Orós. A barragem de Mãe D’Água 

recebeu recentemente o nome de Engenheiro Egberto Carneiro da Cunha 

em homenagem ao engenheiro que participou da fase construtiva.

Foram necessárias quatro barragens para confinar o imenso volume de água 

acumulado, sendo a principal no boqueirão e outras três auxiliares em gargantas 

vizinhas. Embora o açude Coremas tenha sido construído através do barramento 

do rio Piancó, o de Mãe D’Água barra o rio Aguiar, mas ambos os reservatórios 

estão tão próximos que formam um único espelho d’água através do canal 

vertedor de 237 m de extensão, com capacidade máxima de transposição de 

12 m³/s. Juntos somam uma capacidade máxima de acumulação de 1,358 x 

109 m³ num reservatório de 8.700,34 km² de área, formando um “mar no sertão”. 

A barragem principal é de terra zonada, com cortina central de concreto armado 

de 10 cm de espessura na crista e 80 cm na base, disposta verticalmente em 

sua linha de centro. A montante da cortina, o maciço de terra é composto de 

material selecionado; a jusante da mesma, material não selecionado. Uma 

camada filtrante de areia grossa, com 0,80 m de espessura, é justaposta à 

cortina de concreto, disposta verticalmente do lado jusante (Figura 2.219). 

O sistema de drenagem é constituído por esse filtro vertical e por um tapete de 

areia sobre o qual é assente o maciço de terra de jusante da barragem, cuja saia 

é protegida por um enrocamento de seção trapezoidal. Possui uma extensão de 

crista de 1.550 m e altura máxima de 47 m, com largura de coroamento de 10 m.

Tanto no boqueirão de Curema como no de Mãe D’Água (segundo a grafia 

do artigo de Marinho, 1939), as rochas são quartzitos micáceos que se 

apresentam estratificados e diaclasados com mergulho das camadas 

praticamente vertical e de direção aproximada leste-oeste (Figura 2.220).

O vertedouro é uma estrutura em concreto gravidade de soleira livre, com 

extensão de 40 m e capacidade de descarga de 500 m3/s (Figura 2.221). 

Os trabalhos de implantação do vertedouro tiveram início em 1943 com 

o preparo das fundações, mas a concretagem somente teve início em 

novembro de 1948, tendo sido finalizada em dezembro de 1957.

Aspecto pouco comum em açudes no Nordeste, o conjunto das obras 

contempla também geração de energia elétrica através de uma tomada 

d’água implantada imediatamente a montante da barragem de terra, com 

dois dutos metálicos atravessando o aterro e conduzindo as águas para a 

casa de força localizada junto ao pé de jusante da barragem (Figura 2.222).
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Figura 2.219 – Seção típica do açude Curema (DNOCS, 1982)

Figura 2.220 – Seção geológica esquemática ao longo do boqueirão de Mãe D’Água (Marinho,1939)
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Figura 2.221 – Seção do 
vertedouro (DNOCS, 1982)

Figura 2.222 – Sistema de 
geração de energia embutido 
na barragem de terra do 
açude Curema (Google Earth, 
de 19/04/2017)
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2. Descrição do acidente

A referência a um acidente no vertedouro, que teria ocorrido em 1943, por 

piping, consta no trabalho de Ladeira (2007, pág. 199). Entretanto, segundo 

Santos (2015), no ano do acidente (1943), o vertedouro ainda não havia sido 

construído, apenas haviam sido iniciados os trabalhos de preparo da fundação. 

Já para Pessoa, a única ocorrência digna de registro sobre a barragem 

foi uma pequena infiltração dentro da galeria da tomada d’água, que se 

processava com carreamento de material. Recorreu-se então à execução de 

injeções de cimento e bentonita durante o ano de 1957, nada mais sendo 

constatado posteriormente.

3. Consequências do acidente

Não foram encontradas informações.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações.

5. Causas do acidente

Não foram encontradas informações.
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