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1. Situação geográfica

Os rios Mundaú e Paraíba têm suas cabeceiras na região semi-árida do 

Estado de Pernambuco e correm rumo a sudeste, atravessando o Estado 

de Alagoas e desaguando no Oceano Atlântico, após um percurso da ordem 

de 140 km e 120 km, respectivamente. Os principais afluentes do Mundaú 

são o Mundaú-Mirim, pela margem direita, e o Canhoto. Uma sucessão de 

cidades e povoados se situa em suas margens, a saber: Barra do Canhoto, 

em Pernambuco, e São José da Laje, Rocha Cavalcante, Santana do 

Mundaú, União dos Palmares, Branquinha, Murici, Messias, Rio Largo e 

Satuba, finalizando na lagoa homônima, em Maceió. Já ao longo do rio 

Paraíba encontram-se as cidades de Quebrangulo, Paulo Jacinto, Viçosa, 

Cajueiro, Capela, Atalaia e Santa Luzia do Norte. O rio Paraíba finaliza seu 

percurso na lagoa Manguaba, próxima ao litoral (Figura 2.527).

RIO LARGO AL

Mundaú, Paraíba e afluentes
Não conhecida
Diversas ocorrências
Técnica escassa

Figura 2.527 – Bacias dos rios Mundaú e Paraíba (Fragoso Júnior & outros, 2010)
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Os rios Mundaú e Paraíba nascem em um corpo granitóide de solo raso, 

apresentando leitos bem encaixados e elevada declividade nos perfis 

longitudinais. O médio curso dos rios apresenta relevo ainda bastante 

acidentado em um domínio de rochas granitóides e o trecho baixo tem 

domínio de litologias sedimentares (Moura Reis & outros, in Mello & Pires).

Historicamente, as cheias naturais das bacias dos rios Paraíba e Mundaú 

têm causado danos com certa regularidade no Estado de Alagoas. Os vales 

dos dois rios têm sido palco de uma sucessão de eventos catastróficos, 

consistindo no alagamento de núcleos urbanos por ocasião de cheias 

descomunais, seguido pela destruição de grande número de moradias, 

instalações públicas, pontes e rodovias, com perdas de vidas humanas. Nos 

últimos 100 anos, sete grandes cheias assolaram a região (1914, 1941, 1969, 

1988, 1989, 2000, 2010). As cheias de 1914 e 1941 causaram grandes danos, 

mas há pouco registro do ocorrido (Fragoso & outros).

O registro desses eventos pelos órgãos de imprensa regionais aponta, 

invariavelmente, para níveis de pluviosidade muito altos em curtos espaços 

de tempo, capazes de provocar a subida muito rápida de nível dos rios, 

com consequente alagamento de áreas urbanas. Por outro lado, nos 

principais eventos registrados (1969 e 2010) há relatos de rompimento de 

barragens que seriam responsáveis pela súbita elevação dos rios para níveis 

catastróficos. O colapso de barragens nas regiões mais altas da bacia teria 

contribuído para a sucessão de acidentes, desencadeando o chamado 

efeito em cascata (ou dominó). 

2. Descrição de acidentes

2.1 Evento de 14 de março de 1969

O primeiro evento que se tem registro (razoavelmente documentado) 

ocorreu em 14 de março de 1969 e atingiu o núcleo urbano de São José da 

Laje, tendo sido descrito como “tromba d’água”. Segundo Ticianeli, teria 

ocorrido o rompimento da barragem da usina Serra Grande, localizada 

poucos quilômetros a montante da cidade, o que teria provocado “uma 

tromba d’água de aproximadamente 2,5 m de altura”. A violenta correnteza 

durou somente algumas horas, mas foi suficiente para causar a destruição de 

grande número de moradias e pontes, com severas perdas de vidas humanas.

Naquela mesma noite caíram chuvas pesadas em Pernambuco, Paraíba e 

Ceará. No vale do rio Mundaú foram atingidas as localidades de Barra do 

Canhoto, em Pernambuco, e São José da Laje, Rocha Cavalcante, Santana 

do Mundaú, União dos Palmares, Branquinha, Murici, Messias, Rio Largo, 

Satuba e Maceió, em Alagoas. Foram mais de 300 mortes registradas ao 

longo do vale do rio Mundaú.

Na época, os técnicos avaliaram que a descarga de 1969 teria sido inferior à 

da cheia de 1962. Os danos teriam sido ampliados por causa da destruição 

da barragem da usina Serra Grande, o que provocou a cabeça d’água que 

arrasou a cidade e a própria usina, considerada a segunda maior de Alagoas, 

tendo sofrido elevadas perdas materiais.
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2.2 Evento de 25 de junho de 2010

Na sexta-feira, dia 25 de junho de 2010, a cidade de São José da Laje e a 

usina Serra Grande voltaram a ser protagonistas de mais uma tragédia. 

Segundo consta (Medeiros), nesta data surgiu a informação de que uma 

barragem se rompera na cidade de Canhotinho (PE), localizada às margens 

do rio Mundaú, a 186 km de Recife. 

Uma das duas barragens construídas na Serra Grande acumulou água 

durante horas, até que cedeu. A enchente carregou árvores enormes e detritos 

de diversas naturezas. Tudo ficou sob uma ponte nas proximidades. No local 

dessa ponte a água novamente foi represada e retornou para as casas que já 

haviam sido atingidas. Horas depois, a ponte também cedeu, liberando mais 

descargas para jusante. Depois de São José da Laje, as águas do rio Canhoto 

se juntaram às do rio Mundaú, tendo arrasado cidades como União dos 

Palmares, a 77 km de Maceió, e Branquinha, a 67 km de distância da capital.

A cidade de Rio Largo, a 27 km de Maceió, foi atingida por “uma espécie de 

tsunami”. Lá, as águas destruíram a lateral de uma barragem, deslocando 

uma ferrovia e derrubando uma ponte (Figuras 2.528 e 2.529).

As cheias que assolaram os municípios alagoanos neste episódio levaram à morte 

de 29 pessoas e obrigaram 73.828 pessoas a abandonarem suas residências, 

entre desalojados e desabrigados. No total, as enchentes dos rios atingiram 26 

municípios alagoanos e deixaram 15 deles em estado de calamidade pública. 

Em Pernambuco, foram computados 15 falecimentos, mais de 40.000 pessoas 

desabrigadas e nove cidades em estado de calamidade pública.

Surgiram interpretações conflitantes a respeito da ocorrência, ou não, de 

rompimento de barragens. Especialista em Meteorologia da Universidade 

Federal de Alagoas considerou como “única explicação possível” para a 

violência da enxurrada o rompimento de barragem(ns) a montante.

Figura 2.528 - Barragem destruída na cidade de Rio Largo, em Alagoas  
(Leo Caldas/VEJA)

Figura 2.529 – Enchente no rio Mundaú em Rio Largo (25/06/2010) (Internet - 
https://www.youtube.com/watch?v=1KjedcTxwz8 – Acesso em 25/02/2020)
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Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, os 

dados de pluviometria derrubam a hipótese de que as inundações tenham 

se agravado por um possível rompimento de alguma barragem ou em razão 

da abertura indevida de comportas. “Isso tudo é boato. Fomos a campo 

e analisamos. Há pequenos rompimentos de barragens, mas que foram 

irrelevantes. O que causou tudo isso foi a chuva intensa em Pernambuco, na 

cabeceira dos rios que chegam em Alagoas.”

A elevada intensidade das chuvas em Pernambuco, associada à ausência de 

infraestrutura adequada para controle de cheias, influenciou a devastação 

sem precedentes em Alagoas nas áreas ribeirinhas dos rios Mundaú e 

Paraíba. Segundo dados do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco 

(LAMEPE), órgão do Governo do Estado, todos os postos pluviométricos na 

região registraram chuvas muito superiores à média histórica.

Uma equipe da revista VEJA (Fragoso Jr. & outros) seguiu o caminho das 

águas que arrasaram os estados nordestinos e comprovou o rompimento 

das barragens, ao longo de mais de 250 km. A referência, entretanto, se 

limita a documentar a barragem em Rio Largo e não identifica os demais 

casos de ruptura referidos no subtítulo.

3. Consequências dos acidentes

Todos os eventos referidos acima (entre 1914 e 2010) e, certamente, outros 

eventos anteriores não reportados tiveram sua carga de destruição, mas as 

informações disponíveis são escassas e fragmentadas. 

Uma característica marcante em todas as cidades ribeirinhas dos rios Paraíba 

e Mundaú é a ocupação de suas planícies de inundação, o que expõe a 

suscetibilidade dos núcleos urbanos às possíveis consequências de qualquer 

evento de pluviosidade elevada que ultrapasse as médias históricas.

Segundo Fragoso & outros, a cheia de 1969 foi a mais letal para a região, com 

cerca de 1.100 mortes em pouco mais de quatro horas. A cidade de São José 

da Laje, localizada na bacia do rio Mundaú, foi a mais duramente castigada. 

Somente nesta cidade cerca de 400 pessoas morreram nestas poucas horas. 

Os corpos foram amontoados na delegacia e causaram grande horror na 

cidade. A cheia também destruiu 1.200 casas e desabrigou mais de 10.000 

moradores na região do município de São José da Laje. Na época, os prejuízos 

foram avaliados em, aproximadamente, 30 milhões de dólares.

Ainda segundo a mesma fonte, em julho de 1989, o fenômeno se repetiu com 

maior intensidade, tendo atingido 17 dos 21 municípios que constituem 

as bacias dos rios Paraíba e Mundaú. Na ocasião, 14.600 casas foram 

atingidas, das quais 6.700 foram totalmente destruídas. O sistema viário foi 

extremamente afetado, sendo que as principais estradas atingidas foram as 

rodovias AL 101, 210 e 220 e as BRs 101, 104 e 316. No entanto, os maiores 

estragos se verificaram nas vias intermunicipais, causando a destruição 

total ou parcial de centenas de quilômetros de estradas vicinais, pontes, 

pontilhões, etc. As vias urbanas e dezenas de prédios públicos e praças 

foram duramente atingidos. Os custos estimados para a reconstrução da 

região foram de 200 milhões de dólares. O distrito industrial Luiz Cavalcante, 

localizado na cidade de Maceió, passou pela fase mais crítica de sua história, 

com 26 indústrias seriamente atingidas pelas chuvas, tendo provocado a 

paralisação de toda a atividade industrial por mais de três semanas. 
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4. Medidas de recuperação

A partir da magnitude de eventos destruidores em anos seguidos, evidenciou-

se a necessidade de se promover estudos para um trabalho que garantisse 

a prevenção de novas inundações. Esta necessidade consta no “Relatório-

Diagnóstico sobre os danos causados pelas chuvas de 1988 e 1989”, finalizado 

no ano de 1990. Este documento foi elaborado numa parceria do Governo 

de Alagoas com o Governo Federal e o PNUD da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). No referido documento, sugere-se, como alternativa 

de prevenção contra as enchentes, a realização de obras de drenagem, 

a construção de barragens para contenção de cheias, o reflorestamento 

da bacia, obras nas calhas dos rios e a implantação de um sistema de 

alerta de prevenção de enchentes. Além dessas questões, outras afetam 

o desenvolvimento da região como, por exemplo, o processo acelerado de 

degradação ambiental, comprometendo os recursos naturais existentes 

e provocando desequilíbrios em termos econômicos e sociais. Nenhuma 

destas ações foi executada até a edição deste livro (Fragoso & outros).

5. Causas dos acidentes 

Uma série de fatores contribuíram (e ainda contribuem) para o desencadeamento 

de eventos catastróficos nas bacias dos rios Mundaú e Paraíba. A elevada 

declividade das bacias, em sua porção pernambucana, somada à natureza 

impermeável do substrato rochoso granito-gnáissico, resultam em escoamento 

superficial intenso, com crescimento muito rápido das vazões e consequente 

elevação dos níveis dos rios. Some-se a isso a intensidade dos episódios de 

chuvas, com níveis de pluviosidade pontuais superiores às médias históricas, 

incidindo em terrenos já previamente saturados pelo ciclo sazonal úmido. 

A conjugação desses fatores justifica o emprego de termos como “trombas 

d’água” ou “tsunamis”, usados para descrever a extrema violência com que as 

áreas ribeirinhas dos núcleos urbanos foram repetidamente atingidas pelos 

caudais extremos dos dois rios, causando devastação e morte.

Neste contexto, o papel desempenhado pelo eventual rompimento de 

barragens é objeto de depoimentos e interpretações conflitantes. De um 

lado, os depoimentos de moradores se referem a acidentes com barragens 

que teriam causado a súbita elevação das águas dos rios. De outro lado, 

os órgãos governamentais têm sistematicamente negado a ocorrência de 

acidentes com barragens, atribuindo a responsabilidade das catástrofes 

exclusivamente aos fatores meteorológicos. Neste caso, deve-se observar 

que a vazão ocorrida em junho de 2010, no rio Mundaú, teve tempo de 

recorrência superior a 200 anos, com vazão equivalente a 1.300 m3/s.
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As bacias dos rios Mundaú e Paraíba, principalmente a primeira, contam com 

grande número de pequenos açudes. Nas duas bacias, foram levantados mais 

de 800 açudes com área de espelho d’água variando de 0,2 a 5 ha (Figura 
2.530), concentrados na porção mais alta das bacias, em região semi-árida.

Tem-se como certo que o maior reservatório rompido foi o da barragem de 

Bom Conselho, situada na alta bacia do rio Paraíba (Medeiros 2015). Trata-se 

de uma barragem de terra construída há décadas, com altura de 12 m e 200 

m de comprimento de crista. Um trecho do aterro foi rompido pela força das 

águas, abrindo uma brecha com cerca de 40 m de extensão. É incontestável, 

também, que a pequena barragem de alvenaria de pedra, existente no 

povoado de Rio Largo foi, de fato, rompida após ter sido galgada por uma 

lâmina d’água da ordem de 2 m (Figuras 2.528 e 2.529).

Diante da ausência de informações confiáveis, o eventual rompimento de 

outras barragens, dentre os 800 açudes referidos acima, permanece no 

campo das hipóteses, apesar de muito plausível.

Figura 2.530 - Localização 
dos açudes e barramentos 
(pontos verdes) nas bacias 
dos rios Mundaú e Paraíba 
(Fragoso & outros)
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