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1. Descrição da barragem

A barragem Rosário foi construída pelo Governo do Ceará em 2001 no 

riacho Rosário, município de Lavras da Mangabeira (a cerca 420 km da 

capital), e repassada à COGERH nesse mesmo ano. Suas obras abrangem 

uma barragem de terra compactada de 22 m de altura máxima e 643 m 

de extensão no coroamento, dois diques laterais de contenção em selas 

orográficas, uma tomada d’água tipo em galeria (800 mm, com controle de 

vazões a jusante) e um vertedouro de concreto em labirinto com fundação 

em rocha, com largura de 100 m (Figura 2.532). A vazão efluente com 

recorrência milenar é de aproximadamente 900 m3/s. 
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Riacho Rosário
Agosto de 1999 a junho de 2001
27 de janeiro de 2004
Técnica

Figura 2.532 – Vista da barragem 
principal do açude Rosário, 
com vertedouro em labirinto 
(Internet - http://atlas.srh.ce.gov.
br/infra-estrutura/fotos.php?cd_
acude=206&status=0&objeto=acudes)
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2. Descrição do acidente

Segundo consta em Fontanelle & outros (2007), o reservatório extravasou pela 

primeira vez em 27 de janeiro de 2004, ocasião em que se iniciaram os problemas 

de erosão a jusante no vertedouro. O vertimento deu origem a uma grande 

cavidade de erosão que descalçou parcialmente a fundação do muro lateral 

direito do vertedouro (com deslocamento do mesmo) e atingiu a extremidade 

da estrutura do labirinto em um trecho de aproximadamente 30 m, ameaçando 

a integridade das estruturas e do aterro compactado adjacente (Figura 2.533).

O início do processo erosivo foi extremamente rápido, tendo sido registrado 

pelo operador da usina no dia seguinte ao do primeiro vertimento. 

3. Consequências do acidente

A ameaça de solapamento da fundação do dique adjacente ao vertedouro, 

com seus reflexos previsíveis para a segurança da população ribeirinha, 

criou uma situação de emergência que motivou a COGERH a tomar medidas 

imediatas. Em virtude do ocorrido, mesmo após o término dos trabalhos de 

recuperação (descritos a seguir), as características do acidente passaram a 

exigir que fosse mantido um monitoramento contínuo do desempenho das 

estruturas, com o objetivo de assegurar a integridade das obras e a proteção 

à população ribeirinha.
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Figura 2.533 – Vista da cavidade de 
erosão, concentrada no lado direito 
hidráulico. Destaque para o enrocamento 
lançado em caráter emergencial 
(Fontanelle & outros, 2007)
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4. Medidas de recuperação

A primeira medida emergencial consistiu em lançar um corpo de enrocamento 

na fossa de erosão, do lado direito hidráulico, nas imediações do muro divisório 

entre vertedouro e dique da margem direita, com o propósito de proteger a base 

deste último que estava em vias de ser atingida pelo avanço da erosão (Figura 
2.533). Logo em seguida, implantou-se no pé de jusante do referido dique 

uma cortina de chumbadores verticais, associada a uma viga de coroamento 

atirantada no maciço rochoso. Essas foram as medidas de caráter imediato, 

seguidas por novas intervenções na época de estiagem de 2004.

Em face do ocorrido, novos estudos de reavaliação do projeto levaram à decisão 

de compartimentar o vertedouro, de modo a dividi-lo em dois setores. Alguns 

módulos do vertedouro em labirinto, situados do lado direito hidráulico, foram 

elevados em cerca de 1 m, de modo a somente verter vazões significativas, 

de magnitude entre a cheia centenária e a milenar. Consequentemente, os 

módulos localizados do lado esquerdo hidráulico, em correspondência ao 

maciço rochoso de melhores características geomecânicas, passaram a ter a 

responsabilidade de operar nas cheias mais frequentes, preservando o setor 

erodido de repetidas solicitações. Além disso, foram implementadas diversas 

outras mudanças, documentadas na Figura 2.534.

Além do alteamento de alguns módulos do lado direito hidráulico, foi 

erguida uma parede divisória, a jusante do vertedouro, de modo a confinar 

o fluxo d’água de maior frequência. Foi, ainda, implantado um cordão de 

fixação de concreto, a jusante, para restringir a ação erosiva das águas 

vertidas. A fossa erodida, no lado direito, foi preenchida com enrocamento. 

Nas imediações da margem esquerda, o canal de restituição foi alargado.
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Figura 2.534 – Vista geral 
das formas de intervenção 
implementadas (Fontanelle 
& outros, 2007)



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

5. Causas do acidente 

Localmente, o canal de restituição do vertedouro exibe camadas de rocha 

muito fraturada, alternando com camadas de maior resistência mecânica. 

Com base nas informações obtidas nas investigações de campo, o projeto 

básico sugeriu não ser necessário revestir a rocha do leito do canal de 

restituição, considerando-a capaz de resistir à passagem do fluxo turbulento 

das descargas vertidas. Contudo, durante a construção, constatou-se que 

a rocha de fundação do vertedouro somente se mostrava satisfatória em 

cerca de dois terços de sua largura, tendo apresentado elevados níveis de 

alteração no terço restante, do lado direito hidráulico. As características da 

rocha levaram ao redimensionamento do vertedouro durante a construção 

da barragem, o que resultou no afastamento da estrutura do trecho menos 

resistente e no prolongamento do muro lateral direito, com o objetivo de 

evitar correntes de retorno.

Tais providências, entretanto, não foram suficientes e acarretaram a 

situação de risco evidenciada logo após o início da operação do vertedouro.
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