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1. Descrição da barragem

A barragem Banabuiú, hoje denominada Arrojado Lisboa, barra o rio Banabuiú, 

pertencente à bacia do rio Jaguaribe. Localiza-se no município de Quixadá, 

Estado do Ceará, a cerca de 230 km de Fortaleza. Projetada e construída pelo 

DNOCS, o início de sua construção data de 1952. Após uma série de paralisações 

foi finalizada em 1966. A finalidade principal da barragem é a irrigação e o 

controle de cheias. A Figura 2.70 proporciona uma vista geral da barragem.

A barragem é constituída por um maciço de terra zonado, com um núcleo 

central impermeável, zonas de transição e enrocamento em ambos os 

espaldares (Figura 2.71). A dificuldade na obtenção de materiais de 

construção a uma distância razoável da obra induziu a redução da cota de 

coroamento em 5 m em relação ao projeto original, bem como o aumento 

da declividade dos taludes de montante e de jusante, que passaram de 

1V:3H para 1V:2,5H.

Um vertedouro em concreto com extensão total de 102 m e dotado de 

seis vãos equipados com comportas de segmento ocupa a porção final 

na ombreira esquerda, seguido por uma calha e bacia de dissipação. À 

esquerda do vertedouro, na ombreira esquerda, há um dique auxiliar, de 

pequena altura. A tomada d’água fica no interior do reservatório, junto à 

base da barragem, e é seguida por uma galeria com dois tubos de aço de 3 

m de diâmetro envolvidos em concreto.

Na fundação da barragem ocorrem xistos e quartzitos micáceos, rochas que 

não fornecem solos residuais em abundância.
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Figura 2.70 – Vista geral da 
barragem Banabuiú, hoje 
Arrojado Lisboa (Internet)
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Figura 2.71 – Banabuiú: seção típica da barragem de terra/enrocamento (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Em 1961, na fase construtiva, ocorreram fortes chuvas, escoadas sem dificuldade 

através da galeria da tomada d’água que funcionava como desvio do rio. 

Ocorreu, entretanto, um episódio de rebaixamento rápido do nível d’água. A 

água ficou por pouco tempo acumulada a montante do maciço da barragem 

em construção (fato não bem esclarecido), tendo causado o escorregamento 

do talude de montante da barragem. Devido a este deslizamento, a seção tipo 

foi “reajustada”. Os serviços, reiniciados em 1963, foram concluídos em 1966.

Há, entretanto, referência a uma situação ocorrida em 1960, durante a 

construção, quando os construtores tiveram que enfrentar o possível 

galgamento da barragem, ainda incompleta, devido a uma estação 

chuvosa intensa. A única passagem para a descarga da vazão afluente 

era a galeria da tomada d’água. Como obra adicional de desvio, foi feito 

um canal provisório, na cota do leito do rio, confinado entre o corpo da 

galeria e a ombreira esquerda. Um segundo canal de desvio foi feito na 

cota 128 m, local que corresponde ao local da barragem auxiliar. Naquela 

contingência, buscou-se altear rapidamente o nível do aterro, porém sem 

controle de compactação, conseguida apenas pela passagem dos veículos 

de transporte de solo proveniente do empréstimo. Essa elevação ocorreu 

entre as cotas 114 m e 121 m e se restringiu a um prisma de material, não 

envolvendo toda a largura da praça de lançamento do aterro. Ultrapassada 

a cheia, os trabalhos prosseguiram sem que fosse retirado o prisma de 

material que havia sido colocado em caráter emergencial. 

A esse respeito, há uma controvérsia. Segundo a Referência 2 do DNOCS, 

“Superada a cheia, os trabalhos retomaram seu ritmo normal, ainda em 

seção reduzida, tendo sido retirado o prisma de material antes colocado em 

caráter emergencial. A abertura do vertedouro foi fechada.”

Sem maiores informações a respeito das causas do escorregamento do 

talude montante da barragem em 1961, não há como saber se os dois 

eventos se correlacionam ou não.

3. Consequências do acidente

Não foram localizadas informações detalhadas a respeito. Pelo já exposto 

acima, o escorregamento de 1961 acarretou na interrupção do processo 

construtivo, só retomado em 1963.

4. Medidas de recuperação

A retomada das obras ocorreu em 1963 e a finalização da construção em 1966.

5. Causas do acidente

Como já referido anteriormente, não há como saber se os dois eventos de 

1960 e 1961 se correlacionam ou não.
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