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1. Descrição da barragem

O açude Mulungu se localiza na área rural do município de Buíque, Estado de 

Pernambuco, e se destina ao armazenamento de água para abastecimento do 

núcleo urbano. O barramento é de terra, com 8 m de altura máxima. A captação 

de água é em torre, próxima à base da ombreira direita, que se conecta com 

uma galeria de concreto inserida no corpo do aterro (Figura 2.425).
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Figura 2.425 – Reservatório da barragem de Mulungu durante seca em 2006 (Internet - http://
g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/sistema-de-irrigacao-antigo-joga-fora-agua-
de-acude-durante-seca-em-pe.html)
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2. Descrição do acidente

Durante o primeiro enchimento, observou-se a formação, a partir de jusante, 

de dois “tubos” de erosão interna com intenso carreamento de sólidos nas 

quinas superiores da galeria. Em poucas horas, o aterro foi destruído.

O desastre por entubamento (piping) no aterro deveu-se ao fluxo ao longo da 

interface entre o aterro homogêneo (não dotado de sistemas adequados de 

drenagem interna) e a galeria de concreto, cuja altura (4 a 6 m) era excessiva 

em relação à largura (1,65 m) (Sandroni, 2017). Esta geometria incomum, 

mostrada esquematicamente na Figura 2.426, parece ter resultado do 

fato de o material de fundação encontrado ter se mostrado pior do que o 

desejado quando ocorreu a escavação para a galeria. 

Figura 2.426 – Açude Mulungu – Esquema de implantação da galeria  
(Sandroni, 2017)
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3. Consequências do acidente

O acidente resultou na destruição do aterro da barragem. Não foram 

encontradas referências a possíveis reflexos do rompimento da barragem 

para jusante.

4. Medidas de recuperação

Tampouco foram encontradas informações a respeito do processo de 

reconstrução da barragem. Ainda hoje ela atende a sua finalidade.

5. Causas do acidente 

Segundo Sandroni, na busca de “atender ao projeto”, a posição de apoio 

da galeria foi aprofundada até encontrar terreno duro, sem que se tomasse 

qualquer outra medida. A protuberância resultante, que penetrava no aterro 

como uma faca, gerou tensões de tração nas imediações da galeria. 

6. Material consultado

SANDRONI, S.S. – Barragens de terra e enrocamento. PUC-RJ CIV 2518. 

Inédito. 2017. 686 páginas. (Mulungu – pág. 400-401)

MULUNGU PE




