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1. Descrição da barragem

O açude Carão está localizado no município de Tamboril, Estado do Ceará, e 

represa o rio Acaraú. Seu reservatório tem capacidade para armazenar 26 x 

106 m3 de água. Trata-se de uma barragem de terra com seção homogênea, 

com 18,5 m de altura máxima e extensão de crista de aproximadamente 340 

m. Seu sistema de drenagem interna se restringe a um filtro-tapete horizontal 

apoiado em aluviões com predomínio de areias médias e grossas. Como 

medida de controle de percolação foram construídos um tapete a montante 

e uma trincheira parcialmente penetrante no substrato permeável (cerca de 

5 m para uma profundidade total média de aluvião de 10 m).

A tomada d’água, em torre, está situada próximo à base da ombreira 

esquerda, sendo a adução por galeria contida no aterro. O sangradouro, 

representado por um simples corte na ombreira esquerda, tem largura 

aproximada de 140 m (Figura 2.164).

A seção típica da barragem, que consta da Figura 2.165, mostra a presença 

de um tapete a montante, curto e delgado (A), de uma trincheira de fundação 

parcialmente penetrante, em fundação arenosa (B), do aterro sem filtro 

vertical (C) e de uma camada de solo superficial fino a jusante (D).

2. Descrição do acidente

Quando do enchimento do reservatório, constatou-se uma vazão de 2,4 m3/min 

a jusante da barragem, sob carga hidráulica da ordem de 9 m. Isto correspondia a 

cerca de 20 a 30 litros por minuto por metro ao longo da crista (no trecho da calha 

aluvionar) sob a carga plena de operação do reservatório (15 m). Esta vazão foi 

considerada elevada em comparação com outros casos. Observou-se, também, 

“olhos d’água” (borbulhamentos ou boils), o que sinalizava uma condição 

incipiente de erosão retrocedente pela fundação aluvionar da barragem.

3. Consequências do acidente

Não há informações detalhadas a respeito. O fato de a fundação ocorrer em 

aluviões e a presença de olhos d’água borbulhando a jusante da barragem 

são indicativos da ocorrência de piping incipiente pela fundação, o que exigiu 

a adoção de medidas corretivas para evitar o agravamento da situação.
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Figura 2.165 – Seção transversal típica da barragem com indicação dos níveis piezométricos observados (Sandroni, 2017)

Figura 2.164 – Vista 
do açude Carão com 
reservatório cheio 
(Google Earth, de 
14/08/2006)
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4. Medidas de recuperação

Foram consideradas diversas soluções para o problema, tais como a 

implantação de parede diafragma e de cortina de injeções químicas 

através do aluvião (que seriam executadas atravessando verticalmente a 

barragem, na região da crista). Ao final, considerada a escassez de recursos, 

optou-se por implantar um filtro invertido a jusante. A solução aumentou 

a estabilidade no pé de jusante, mas não diminuiu as vazões excessivas. 

As vazões que passavam pela fundação, contudo, eram menores do que a 

vazão mínima exigida a jusante da barragem.

5. Causas do acidente

O perfil de terreno na calha aluvionar a jusante da barragem caracteriza-

se pela presença de areia média e grossa, muito permeável, em 

correspondência ao trecho antes ocupado pela calha principal do rio. A 

ausência de dispositivos eficazes de controle de percolação na fundação 

da barragem está, provavelmente, ligada à origem das vazões elevadas 

observadas a jusante, bem como das surgências localizadas.
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