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1. Descrição da barragem

A barragem Engenheiro Ávidos, do açude Piranhas, está localizada no 

município de Cajazeiras, Estado da Paraíba, no rio Piranhas, controlando 

uma área de drenagem de 1.124 km². Sua construção foi iniciada em 1932 

e finalizada em 1936 pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS). (Figura 2.492). O projeto original consistia em uma barragem 

zonada, de terra e enrocamento, com uma cortina de concreto servindo 

de elemento de vedação, estendendo-se ao longo do eixo longitudinal da 

barragem, que possui um comprimento de crista de 340 m e altura máxima 

de 44 m. O talude de montante tinha declividades variáveis de 2:1, 2,5:1 e 

3:1 de cima para baixo. O talude de jusante era de 1,6:1. O vertedouro era de 

crista livre situado sobre a crista e talude de jusante da barragem, com ogiva 

em concreto de 160 m de extensão projetado para uma vazão de 800 m³/s.

Dentre quatro barragens construídas no mundo com essa concepção (as 

outras três eram nos EUA), foi a única a resistir durante quase 30 anos de 

operação, até sofrer uma ampla reforma na década de 1970.

A margem esquerda é composta por quartzito decomposto com muitos 

matacões e elevada permeabilidade, enquanto a ombreira direita é 

constituída por gnaisse intemperizado. 
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Figura 2.492 – Vista geral da barragem (DNOCS)
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A tomada d’água é provida de dois tubos alojados em células de concreto 

armado que cruzam o corpo da barragem. A montante, as tubulações 

terminam em duas torres cilíndricas. O controle é feito por duas comportas 

circulares externas e dois registros localizados no interior das duas torres.

Originalmente, o vertedouro estava colocado na parte central da barragem, 

como estrutura de escoamento livre, revestido com placas de concreto armado 

implantadas sobre o talude de jusante da barragem. O talude de montante era 

inteiramente revestido por delgadas placas de concreto (Figura 2.493).

Para possibilitar o escoamento da água por sobre a crista da barragem, o 

trecho de vertedouro recebeu reforço estrutural, conforme Figura 2.494.

Figura 2.493 – Seção transversal 
da barragem (IFOCS, 1936)

Figura 2.494 – Detalhe do 
acabamento na crista vertente, 
em correspondência ao 
vertedouro (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Após a construção, a barragem sofreu recalques e movimentos que causaram 

a abertura de algumas juntas entre placas de concreto. Esses distúrbios se 

acentuaram após uma cheia em 1963, que provocou vertimento com lâmina 

máxima de 0,30 m de altura. A partir de então, foram iniciados estudos e 

observações para monitorar o comportamento da barragem. Constatou-se que 

ocorreu abatimento do enrocamento e ruptura do mesmo na parte jusante, 

bem como abatimento do maciço de terra a montante da cortina de concreto.

Consta que o reservatório foi operado a níveis relativamente baixos durante 

toda sua existência, de onde se deduz que o vertimento causado pela cheia 

de 1963 deve ter representado um fato excepcional (talvez único) na vida 

útil da barragem. Não foi encontrada explicação para a preservação do nível 

do reservatório baixo, mas é possível que isso tenha decorrido de temores 

relacionados com o comportamento da barragem - caso o nível se elevasse. 

Fato curioso é que Padre Cícero, personalidade muito influente na região, 

foi visceralmente contra a construção da barragem e chegou a prever que 

ela colapsaria.

3. Consequências do acidente

Assinado um convênio pelo DNOCS com o U.S. Bureau of Reclamation, o 

engenheiro O. Rice recomendou a não recuperação do vertedouro existente 

e a implantação de um novo vertedouro, fora do corpo da barragem. 

4. Medidas de recuperação

Em 1972 foi projetado um novo vertedouro situado na ombreira direita 

da barragem, aproveitando-se as condições favoráveis do relevo. A vazão 

de projeto foi duplicada em relação à do projeto original, passando para 

1.610 m3/s. O vertedouro passou a ser provido de duas comportas de 

segmento de 9 m x 10 m, seguidas por calha revestida em concreto armado, 

terminando em uma bacia de dissipação provida de salto de esqui, tendo 

correspondido a uma escavação de 300.000 m³ e um volume de concreto de 

16.000 m³ (Figura 2.495).

Outras medidas foram previstas para conferir à barragem condições 

de segurança. Dentre elas, a implantação de um corpo adicional de 

enrocamento do lado jusante (Figura 2.496). 

Não se sabe ao certo se todas as medidas recomendadas foram efetivadas, 

visto que muito dependeria das condições encontradas durante a reforma 

prevista. Tampouco se teve acesso a informações posteriores sobre a 

referida reforma ou a respeito das condições da barragem e das estruturas 

anexas, sendo que o documento do DNOCS citado no item 6 permanece 

como a única fonte de dados.
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Figura 2.495 – O novo arranjo proposto pelo estudo DNOCS - US Bureau of Reclamation

Figura 2.496 – Reforço de enrocamento a jusante da barragem (DNOCS)
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5. Causas do acidente 

Mais uma vez, verifica-se que a Engenharia de Barragens no Nordeste 

manteve um caráter pioneiro durante a primeira metade do século XX. O 

projeto do açude Piranhas, concebido na década de 20 do século passado, 

foi materializado em meados da década de 30, quando a Mecânica dos Solos 

engatinhava. A solução de implantação da cortina delgada de concreto, 

ladeada por enrocamento a jusante e solo “compactado” a montante, foi 

ousada. A concepção de um vertedouro apoiado sobre o talude de jusante 

também foi pioneira. Em ambos os casos, a dinâmica comportamental dos 

materiais, solo e enrocamento, perante a atuação de esforços e por longo 

tempo de duração, estava longe de ser bem conhecida.

As deformações constatadas no corpo de enrocamento e no solo, 

respectivamente a jusante e a montante da cortina, se refletiram na integridade 

das placas de concreto de revestimento dos taludes com consequente 

abertura de algumas juntas. Os distúrbios se acentuaram ao longo dos quase 

30 anos, colocando em risco a segurança da obra e motivando os estudos e 

análises que resultaram na proposição da grande reforma.
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