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1. Descrição da barragem

Localizada no rio homônimo, a barragem do açude Caxitoré é situada nos 

municípios de Umirim e Pentecoste, a cerca de 95 km de Fortaleza, Estado 

do Ceará. A barragem possui 41 m de altura máxima e extensão de crista de 

425 m (Figura 2.170). O projeto inclui uma tomada d’água em torre situada 

na margem direita, com galeria sob a barragem, na qual estão instalados os 

condutos forçados que, envolvidos por concreto, aduzem água para uma 

casa de força, hoje desativada.

Figura 2.170 – Barragem de Caxitoré (DNOCS, sem data)

O início da construção data de 1958, tendo sido a barragem concluída em 

dois anos. Em janeiro de 1959 iniciou-se o enchimento do reservatório. Dois 

sangradouros, providos de soleira vertente, se localizam a alguma distância 

na vertente direita e convergem para uma só área de descarga (Figura 2.171).

O maciço da barragem foi construído com um material sílico-argiloso e está 

assente em rocha branda. Sua drenagem interna consiste em um tapete 

horizontal que termina no enrocamento. O talude de jusante apresenta 

uma inclinação de 1 V:2,5H e duas banquetas com largura de 2 m nas cotas 

67,50 m e 57,50 m. A drenagem superficial é feita por uma rede de canaletas. 

O talude de montante é protegido por rip-rap e tem inclinação de 1 V:2,5H 

até a cota 67,50 m; daí até a cota 57,50 m, o talude passa a ser 1 V:3H e, 

finalmente, 1 V:3,5H até o leito do rio (Figura 2.172).

A tomada d’água consta de uma galeria dupla com diâmetros de 1,10 

m, protegida por uma rede de drenos de tubos de concreto poroso de 1” 

de diâmetro. O eixo da galeria está na cota 55 m e a tomada d’água foi 

dimensionada para uma vazão de 2,4 m³/s.
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Figura 2.172 – Seção transversal da barragem (DNOCS, sem data)

Figura 2.171 – Arranjo geral da barragem de Caxitoré (DNOCS, sem data)

CAXITORÉ CE



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

2. Descrição do acidente

No segundo semestre de 1959 surgiu uma fenda no maciço próximo à 

ombreira esquerda, com direção transversal ao eixo da barragem, com 50 m 

de comprimento e abertura da ordem de 1 cm.

3. Consequências do acidente

Tendo surgido durante o período construtivo, a ocorrência da fenda não 

teve consequências em termos de segurança da obra.

4. Medidas de recuperação

Para investigar a natureza e possível origem da fenda, foram realizadas 

escavações e coletadas amostras do aterro para caracterização laboratorial. 

Constatou-se que a compactação havia sido realizada segundo 

especificações de projeto.

Providenciado o tratamento desta fenda, a construção prosseguiu mantendo 

as especificações anteriores. Nenhum fato significativo foi registrado após a 

conclusão da obra.

5. Causas do acidente 

Atribuiu-se o aparecimento da fenda à baixa plasticidade dos materiais 

constituintes do aterro, provenientes da decomposição do substrato 

gnáissico local. Conscientes dessa condição, os projetistas previram 

a construção de filtros de areia para evitar os riscos de infiltração 

indiscriminada, caso as tendências ao aparecimento de fendas se 

concretizassem após o enchimento do reservatório.
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