
Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil | Relatos

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

Acaraú
Entre 1951 e 1958
Incerta, durante o período construtivo
Técnica

CEARARAS
Paulo Sarasate

1. Descrição da barragem

O açude Araras, localizado no rio Acaraú, município de Varjotas, representa 

a quarta maior reserva de água doce do Estado do Ceará e é constituído 

de uma barragem principal e de uma auxiliar. O início da construção dessa 

obra data de 1951, porém, a barragem principal só começou a ser construída 

em 1956. Os trabalhos de construção da barragem auxiliar começaram dois 

anos antes, sendo logo após paralisados, assim permanecendo até 1958. A 

barragem auxiliar foi a única em que se registrou um acidente (Figura 2.56).

Figura 2.56 – Arranjo geral da barragem (DNOCS, s/data)

A barragem Paulo Sarasate tem seu eixo com segmentos retilíneos e curvilíneos 

e é do tipo zoneada destinando-se a múltiplos usos, dentre eles: perenização 

e controle de cheias, geração de energia elétrica, irrigação e agricultura. 

Sua  drenagem  interna consiste de drenos horizontais, transversais e 

longitudinais ao eixo da barragem. No pé de jusante da barragem, no trecho 

do leito do rio Acaraú, foi construído um dreno de enrocamento de seção 

trapezoidal. O vertedouro é de descarga livre, dotado de um perfil Creager, 

sendo a tomada d’água constituída por uma galeria dupla em concreto 

armado (Figura 2.57).
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O sítio da barragem se caracteriza pela presença de migmatitos que afloram 

em toda a extensão do talvegue, sendo mais xistosos nas ombreiras, onde 

ocorrem as zonas mais alteradas. O material empregado na parte de 

montante da barragem apresentava características que o classificavam como 

SC-SM. O material da parte de jusante possuía maior permeabilidade e era 

classificado como GW.

No leito do rio as condições de fundações se revelaram favoráveis. O maciço 

se apoiou diretamente no gnaisse (ou, eventualmente, em camada de 

areia, se esta satisfizesse as condições granulométricas de filtro). A camada 

arenosa de pequena espessura localizada a montante foi totalmente 

removida. A fundação gnáissica foi tratada por injeções de cimento em furos 

espaçados de 10 m em 10 m, com profundidades variáveis. 

Figura 2.57 – Seção da barragem e circuito de adução (DNOCS, sem data)

2. Descrição do acidente

Segundo consta em Pessoa (1964), durante a construção da barragem 

auxiliar, quando a mesma atingia altura da ordem de 10 m, o talude de 

jusante apresentava um trecho quase vertical, correspondendo à posição 

onde seria construído um filtro. Constatou-se então a existência de fendas 

longitudinais localizadas em diversas posições do maciço parcialmente 

construído. Suspeitou-se então da ocorrência de um escorregamento 

do talude, mas a obra em construção dificultava a percepção do que 

estava ocorrendo. Em fotos aéreas percebia-se nitidamente os planos de 

escorregamento existentes. O material empregado na construção do dique, 

um silte argiloso, foi compactado com umidade acima da ótima. 
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3. Consequências do acidente

O artigo de Pessoa (1964) não dá continuidade ao tema das trincas 

observadas durante a construção da barragem auxiliar, cuja construção foi 

interrompida durante alguns anos.

4. Medidas de recuperação

Em 1958, com o reinício dos trabalhos, envolveu-se o maciço da barragem 

auxiliar, tanto a jusante como a montante, em material cuidadosamente 

selecionado. A parte complementada a jusante era constituída por material 

semipermeável, enquanto a de montante possuía elevado índice de 

impermeabilização. Sua compactação ocorreu com umidade 2% abaixo 

da ótima. O enchimento do reservatório começou em 1959 e alcançou a 

barragem auxiliar em 1960, ocorrendo em 1961 o primeiro vertimento. 

Nenhum fato digno de menção ocorreu na barragem auxiliar ou na principal.

5. Causas do acidente 

As causas do acidente com a barragem auxiliar não foram esclarecidas no 

artigo de Pessoa (1964).
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