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1. Descrição da barragem

A barragem Pacajus, concluída em 1992, barra o rio Choró e é formada por 

um maciço de solo compactado, com 2 km de extensão e 22 m de altura 

máxima. Seu reservatório acumula água para abastecimento da capital do 

Estado do Ceará, situada a cerca de 50 km de distância.

A barragem tem um extenso vertedouro em labirinto, com 352 m de largura, 

localizado junto à ombreira esquerda da barragem. A estrutura em labirinto é 

composta por 44 módulos vertentes e possui capacidade máxima de vertimento 

de 4.246 m3/s, correspondente a um período de recorrência milenar.

2. Descrição do acidente

Desde seu início operacional até o ano de 2006, houve extravasamento 

pelo vertedouro em nove períodos de cheia. As repetidas vazões vertidas 

causaram erosões no substrato rochoso, descalçando parte da laje 

de sustentação do vertedouro em labirinto e formando canais com 

profundidades de até 8 m e de extensões superiores a 200 m (Figura 2.445).
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Figura 2.445 – Vista do vertedouro da barragem Pacajus, com os canais de 
erosão a jusante (Fontanelle & outros, 2007)
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3. Consequências do acidente

O processo erosivo tirou partido da estruturação do maciço rochoso, 

constituído pela alternância de faixas de rocha gnáissica relativamente 

sã e resistente, com outras de rocha intemperizada e/ou muito fraturada, 

erodíveis. Os canais de erosão acima referidos se iniciavam imediatamente a 

jusante da base de concreto da estrutura de apoio do labirinto (Figura 2.446).

Um dos módulos do labirinto teve sua extremidade descalçada, sendo que 

a erosão regrediu cerca de 2 m sob a laje, configurando talude negativo. 

A Figura 2.447 exibe uma seção longitudinal, passando imediatamente a 

jusante do limite da laje, mostrando a intensidade da erosão.
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Figura 2.446 – Cavidade de erosão a jusante da estrutura de labirinto  
(Fontanelle & outros, 2007)
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Figura 2.447 – Seção longitudinal com registro da intensidade do processo erosivo a jusante da laje e indicação de intervenções  
(Fontanelle & outros, 2007)
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4. Medidas de recuperação

De início, os trabalhos de recuperação eliminaram as cavidades formadas 

sob a laje de apoio do labirinto, preenchendo-as com concreto massa. Em 

seguida, foram construídos muros de concreto armado atirantados à rocha 

de fundação e interligados a uma laje de concreto armado (Figura 2.447). 

Duas cortinas atirantadas foram implantadas logo a jusante do labirinto 

(Figura 2.448).

Um pouco mais a jusante, diques de enrocamento foram erguidos no 

interior dos canais de erosão, com a função de elevar o nível d’água, para 

assegurar a submersão da laje, reduzindo a energia de impacto das águas 

vertidas (Figura 2.448).

Dois diques transversais de enrocamento foram, também, erguidos mais 

a jusante, como linha adicional de defesa, para reduzir as velocidades de 

escoamento e, consequentemente, a capacidade de erosão do caudal. 
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Figura 2.448 – Seção mostrando as obras de estabilização executadas (Fontanelle & outros, 2007)
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5. Causas do acidente 

Como salientado no trabalho de Fontanelle & outros (2007), a ausência 

de revestimento em bacias de dissipação de vertedouros de barragens 

é prática comum no Nordeste, em virtude do alto custo de implantação 

das estruturas, da pequena magnitude das vazões e da predominância 

de vertimentos de curta duração (restritos ao período chuvoso). A opção 

por não revestir os canais de restituição em muitos dos descarregadores 

de cheias da região faz com que os problemas de erosão regressiva 

sejam relativamente frequentes, passando-se a condicionar a realização 

de intervenções corretivas ao surgimento de situações de risco, quando 

fenômenos erosivos ganham intensidade capaz de ameaçar a integridade 

das estruturas, ou oferecer risco às populações ribeirinhas.

O caso da barragem de Pacajus se encaixa no quadro descrito acima, tendo-se 

optado por submeter o protótipo à atuação dos agentes erosivos, a jusante das 

estruturas, para intervir posteriormente onde os processos erosivos tivessem 

atuado com maior intensidade, colocando em risco a segurança do vertedouro.
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