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

RIO
CONSTRUÇÃO

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

1. Descrição da barragem

A barragem é localizada no riacho Timonha, na bacia hidrográfica do rio 

Coreaú, região noroeste do Estado do Ceará, a cerca de 15 km a sudeste da 

cidade de Chaval, à pequena distância da rodovia CE 187 e a 2 km do povoado 

de Passagem. O empreendimento é destinado ao abastecimento de água dos 

municípios de Chaval e Barroquinha, bem como à regularização das vazões 

do riacho Timonha. Trata-se de uma barragem de terra compactada de seção 

homogênea, com 436 m de extensão na crista e altura máxima de 20 m. 

Possui um sangradouro de posição central, de soleira livre, em perfil Creager, 

com 60 m de largura, com capacidade descarga de aproximadamente 

440 m3/s, dimensionado para um tempo de recorrência de mil anos, seguido 

por uma calha limitada lateralmente por muros laterais de concreto e por 

bacia de dissipação. Dispõe, também, de dispositivos de controle e medição 

de vazão a jusante (Figura 2.326).

A jusante da estrutura do vertedouro, o projeto básico não previu 

revestimento de concreto armado na bacia de dissipação em virtude da 

ocorrência de rocha quartzítica relativamente sã, embora muito fraturada.
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Figura 2.326 – Planta baixa do vertedouro original (Souza & outros, 2002).
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2. Descrição do acidente

Segundo relato de Souza & outros (2002), no início da fase de operação, 

após a passagem da primeira onda de cheia, com lâmina vertente de apenas 

0,5 m, foi verificada a ocorrência de forte erosão regressiva na superfície 

rochosa do canal de restituição, a jusante das estruturas do vertedouro. 

Os efeitos decorrentes da turbulência do fluxo no canal não revestido 

deram origem a profundos sulcos erosivos na rocha que, originalmente, era 

intensamente fraturada, tendo chegado a até 7 m de profundidade. Toda a 

largura da área do canal de restituição foi atingida pelo processo erosivo, 

mais acentuadamente no setor direito hidráulico, onde a cavidade formada 

se aproximou perigosamente do vertedouro, pondo em risco a estabilidade 

dessa estrutura e, consequentemente, da própria barragem (Figura 2.327).

Após a passagem da cheia foi possível observar, também, a ocorrência de 

vazões de percolação intensa através do maciço de fundação das estruturas 

de concreto, com ressurgimento de água nas paredes dos sulcos erosivos 

a jusante do vertedouro. Isso gerou eventos sucessivos de instabilidade 

nessas paredes devido ao intenso grau de fraturamento do maciço rochoso 

exposto e à pressão hidrostática exercida pela rede de fluxo alimentada a 

partir do reservatório, sob gradientes hidráulicos elevados.

3. Consequências do acidente

Atribuiu-se ao elevado grau de fraturamento apresentado pelo maciço 

rochoso a ocorrência do intenso processo erosivo. A descarga das enchentes 

erodiu rapidamente as partes menos resistentes do maciço rochoso 

desprotegido. Cerca de 70% da superfície do maciço rochoso a jusante do 

vertedouro foi carreada pela ação das descargas vertidas. 

Figura 2.327 – Erosão regressiva em abril de 2001 (COGERH - 2006, pág. 146)
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4. Medidas de recuperação

A situação resultante do processo erosivo exigiu a adoção de medidas 

emergenciais para estancar seu prosseguimento e recuperar a área. As 

obras de recuperação foram desenvolvidas no segundo semestre de 

2001 (período de estiagem na região) e envolveram: i) a recomposição 

parcial da área erodida, com enrocamento compactado e transições; ii) o 

revestimento do canal com concreto armado e ciclópico; iii) o tratamento 

e a impermeabilização da superfície rochosa a montante da crista do 

vertedouro; e iv) a reconformação e proteção de taludes rochosos erodidos 

às margens do canal de restituição (Figura 2.328). 

Nos últimos dias de abril de 2002 ocorreu a passagem de uma cheia, quando 

foi registrada uma lâmina d’água vertente de 1,10 m sobre a crista do 

vertedouro, não tendo sido observados, até o final de maio de 2002, danos 

ou ameaças às estruturas ali construídas. Foi constatado um deslizamento 

de proporções modestas a jusante das estruturas do canal de restituição, na 

margem esquerda. Embora não representasse uma ameaça à integridade 

das obras, deveria ser alvo de recomposição.

Figura 2.328 – Perfil longitudinal do vertedouro 
após as obras de recuperação do canal de 
restituição no segundo semestre de 2001  
(Souza & outros, 2002)
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5. Causas do acidente 

As causas do acidente se alojam em uma avaliação excessivamente otimista 

da capacidade do maciço rochoso, a jusante das estruturas hidráulicas, de 

resistir à força erosiva das descargas vertidas. Como consequência disso, 

durante a construção, a superfície rochosa não havia recebido qualquer 

forma de proteção ou tratamento e foi erodida com extrema rapidez e 

facilidade. Além disso, não havia sido devidamente percebida a importância 

da rede de fluxo pela fundação do vertedouro, o que foi capaz de causar 

desmoronamentos ao longo das paredes das ravinas que surgiram como 

resultado do intenso processo erosivo. Pode-se, assim, inferir que a rapidez 

e a intensidade da remoção da rocha (em 70% da superfície original) 

decorreram de uma ação conjugada dos dois processos, o de erosão 

superficial e o de instabilização pela rede de fluxo subterrânea. 

6. Sequelas pós 2002

Quem observar o vertedouro atual em planta, através das imagens do 

Google Earth, notará que sua configuração sofreu profundas mudanças 

(Figura 2.329) em relação ao projeto original e em relação aos trabalhos 

de recuperação feitos no segundo semestre de 2001. A mudança que mais 

desperta a atenção se refere à configuração do muro esquerdo do vertedouro, 

a jusante de sua crista, que “invadiu” parte do espaço ocupado pela calha, 

forçando o fluxo a derivar para a direita hidráulica. Consequentemente, 

o muro direito da calha também teve o alinhamento modificado em sua 

metade de jusante, abrindo maior espaço para o fluxo d’água.

Evidentemente, tais mudanças decorrem de eventos posteriores a 2002. 

Mas, deles não foi encontrado registro. Possivelmente, os indícios de 

instabilidade do talude esquerdo, observados após o evento de 2002, a 

jusante das estruturas do canal de restituição, já anunciavam a progressão 

de alguma situação desfavorável que pode ter motivado a forte mudança 

no arranjo das estruturas do vertedouro.

Para fins de documentação, observe-se como a forte assimetria do muro 

lateral esquerdo constringe o fluxo, em vazões elevadas, causando, 

localmente, mudança de fluxo laminar para turbulento (Figura 2.330).
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Figura 2.330 – Sangria pela soleira 
livre do açude Itaúna em abril de 
2018. Notar a assimetria do fluxo 
na calha (Internet – Foto  
@allves_fotos – in: http://www.
camocimportaldenoticias.
com/2018/04/acude-itauna-e-o-
terceiro-maior-aporte.html)

Figura 2.329 – O “novo” vertedouro  
(pós 2002) com a atual configuração 
do muro esquerdo (indicado pela seta) 
invadindo a área original da calha  
(Google Earth, de 31/08/2016)
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