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ANÁLISE DE VERTEDOUROS HIDRAÚLICOS DE AÇUDES NO ESTADO 

DO CEARÁ 

 

Juscelino Chaves Sales1 & Gerson Luis Apoliano Albuquerque2 

 

RESUMO – Na região do semiárido nordestino já foram construídos vários açudes para amenizar o 

problema da seca. Esses equipamentos possuem como um dos seus componentes hidráulicos os 

vertedouros, que também são chamados de sangradouros. O presente trabalho teve como principal 

objetivo analisar os tipos e condições dos vertedouros de alguns açudes localizados no Estado Ceará 

na região nordeste do Brasil. Para realizar este trabalho foram feitas visitas in loco aos vertedouros 

(sangradouros) dos açudes. Foi possível concluir que os açudes apresentaram tipos diferentes de 

sangradouros (vertedouros), como o do tipo creager, em degraus e o vertedouro em superfície. O 

vertedouro do tipo degrau do Açude Várzea da Volta mesmo depois de mais 102 anos de construção 

está em boas condições. Já sangradouro (vertedouro) do Açude Aires de Sousa apresentou erosão 

devido ele ser escavado na rocha enquanto o sangradouro do Açude Genipapo anomalias é isso 

decorre principalmente do fato do açude ter sido construído a pouco tempo. 

 

ABSTRAT – In the northeastern semi-arid region, several dams have already been built to alleviate 

the drought problem. These equipment’s have as one of their hydraulic components the spillways, 

which are also called spillways. The present work had as main objective to analyze the types and 

conditions of the spillways of some dams located in the Ceará State in the northeast region of Brazil. 

To carry out this work, on-site visits were made to the spillways (bleeders) of the dams. It was possible 

to conclude that the weirs presented different types of spillways (bleeders), such as the creager type, 

in steps and the surface spillway. Even after more 102 years of construction, the step-type spillway 

at Açude Várzea da Volta is in good condition. The spillway (bleeders) of Açude Aires de Sousa 

presented erosion due to it being excavated in the rock while the spillway of Açude Genipapo 

anomalies, this is mainly due to the fact that the dam was built a short time ago. 
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          Os vertedores ou vertedouros hidráulicos podem ser com comportas (grandes barragens 

principalmente em hidrelétricas), abertos onde eles são feitos de concreto e na sua parte superior 

existe a soleira, ou do tipo tulipa. Alguns vertedores também chamados de sangradores são utilizados 

em pequenas barragens de terra e eles não são concretados, onde apenas se faz uma vala para o 

excedente da barragem extravasar e ela não entrar em colapso por galgamento. 

          Os vertedores são instrumentos hidráulicos onde um líquido escoa e tem por finalidade medir 

e/ou controlar vazão em um escoamento de canais. Os vertedores podem ser classificados quanto à 

forma (simples ou compostos), pela espessura da soleira (delgada ou espessa), pela presença ou não 

de contrações laterais, e livres ou afogados.  Vertedores são bastantes utilizados em sistemas de 

irrigação, estações de tratamento de água e esgoto, barragens, controle/medição de vazão em 

pequenos cursos d’água, assim como no controle do escoamento em condutos livres. Existem os 

diferentes tipos de vertedores retangulares, de parede espessa, parede delgada e tipo comporta 

(SILVA, 2016).  

          O presente trabalho tem como principal objetivo analisar os tipos e condições dos vertedouros 

hidráulicos de alguns açudes localizados no Estado Ceará na região nordeste do Brasil. 

          

METODOLOGIA 

 

          O presente trabalho foi realizado através de visitas in loco aos vertedores (sangradores) de 

alguns açudes existentes no Estado do Ceará onde foram feitas inspeções visuais nos vertedouros 

(sangradouros) hidráulicos em três açudes onde foram feitos registros fotográficos e foi feita uma 

análise desses importantes equipamentos hidráulicos existentes nos açudes. Também foi feita uma 

pesquisa de cunho bibliográfico.  

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

          No Brasil existem mais de 40 barragens construídas com CCR (Concreto Compactado a Rolo) 

dentre as quais dezenove possuem vertedores com o parâmetro de jusante em degrau. Os degraus 

reduzem os gastos relativos ao revestimento da área próxima ao pé do vertedouro. Também protege 

contra o colapso de bolhas na zona de alta pressão evitando assim a cavitação e reoxigena a água 

(SIMÕES, 2009).  
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         Barragens são utilizadas há séculos para diversas finalidades. Em diversas barragens os 

vertedouros são constituídos de degraus com o objetivo de aumentar a dissipação de energia. A 

utilização de vertedouros em degraus como forma de dissipação de energia está em crescimento pela 

grande eficiência em diminuir a energia residual, para certas condições de escoamento (OSMAR, 

2016).  

        A utilização de um sistema extravasor composto por vertedouro em degraus seguido de bacia de 

dissipação por ressalto hidráulico permite que parte significativa da energia de montante seja 

dissipada durante a passagem do escoamento pela calha em degraus, sendo que a energia restante é 

dissipada pelo ressalto hidráulico formado na bacia a jusante (NOVAKOSKI, 2016).  

        Pesquisadores mostraram que os degraus no vertedores diminuem o comprimento de 

escoamento reverso (YASUDA, 2000). 

         A Figura 1 mostra o vertedouro vertendo água na Usina Hidrelétrica de Funil em Itatiaia no Rio 

Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro que pertence a FURNAS-Centrais Elétricas S.A., onde é 

possível perceber a válvula difusora aberta (NATUREBA, 2020). 

 

 

Figura 1 - Válvula difusora aberta do vertedouro da Usina Hidrelétrica de Funil.  Fonte: 

NATUREBA, 2020. 

 

         A Figura 2 mostra a Barragem Cambange localizada na África com o novo vertedouro do lado 

direito da barragem e o vertedouro velho no centro da barragem. O novo vertedouro foi necessário 
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porque houve um aumento da altura da barragem para aumentar a capacidade do reservatório. O novo 

vertedouro hidráulico foi concluído em 2016 (PALÚ, 2018). 

  

 

Figura 2 – Vertedouros da Barragem Cambange. Fonte: (PALÚ, 2018). 

 

OS VERTEDORES DOS AÇUDES NO ESTADO DO CEARÁ 

 

          Existem diferentes tipos de vertedouros instalados nas barragens que foram construídas no 

Brasil, onde podemos citar algumas: tulipa, creager, vertedouro de superfície, triangular, em degraus 

etc. e é de grande importância conhecer o comportamento hidráulicos dos vertedouros. 

         A Figura 3 mostra a descida do sangradouro do Açude Aires de Souza localizado no município 

de Sobral, que foi escavado na rocha durante a construção, onde o solo na margem do Rio Jaibaras 

que foi construído o sangradouro é totalmente rochoso. Foi possível perceber a barragem feita de terra 

e revestida de pedra com argamassa do lado direito e a erosão do sangradouro. Dos dois lados que 

passa o sangradouro temos uma vegetação típica da caatinga. Podemos perceber também algumas 

casas construídas na margem do sangradouro. 
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Figura 3 - Descida do sangradouro escavado na rocha apresentando erosão. Fonte: Própria, 2019. 

 

         A rodovia que passa sobre a crista da barragem possui uma ponte sobre o sangradouro com 45 

m de comprimento, onde foi possível perceber o sangradouro (vertedouro) na ombreira direita da 

barragem principal dos dois lados da rodovia escavado em rocha (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - A rodovia com uma ponte sobre o sangradouro com 45 m de comprimento. 

Fonte: Própria, 2019. 

 

         Depois que foi construído e inaugurado em 1936 foi constado que o sangradouro está construído 

em uma falha geológica. No projeto da construção o geólogo da época não tinha detectado a falha 

geológica que só foi detectada durante a construção do vertedouro. O vertedouro (sangradouro) é do 

tipo creager com cerca de 170m de largura (Figura 5). 
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Figura 5 - Vertedouro (sangradouro) é do tipo creager com cerca de 170m de largura. 

 

           A Figura 6 mostra o sangradouro (vertedouro) do Açude Genipapo no município de Meruoca, 

onde é possível perceber o reservatório de água e a parte final concretada do sangradouro do Açude 

Genipapo onde o vertedouro (sangradouro) possui um tipo de escoamento de água que é contínuo 

(vertedouro de superfície). 

 

 

Figura 6 - Sangradouro (vertedouro de superfície) do Açude Genipapo. Fonte: Própria, 2019. 

 

           Outro tipo de vertedouro (sangradouro) foi encontrado em um dos açudes construído a mais 

de 100 anos no Estado do Ceará que é o tipo em degraus. A Figura 7 mostra o sangradouro (vertedouro 

em degraus) do Açude Várzea da Volta no município de Moraújo um dos mais antigos do Estado do 

Ceará que foi construído pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) em 1919. O 
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açude possui dois sangradouros. O sangradouro possui uma rampa (escada) inclinada em um ângulo 

de cerca de 300 com a altura do sangradouro. Foi possível perceber também que existe um dreno em 

cada degrau da escada (rampa) feita de concreto. A escada (rap) serve para se ter uma maior 

dissipação da energia cinética que a água tem antes de chegar ao leito do rio. Foi possível constatar 

que no sangradouro os degraus ainda estão em boas condições considerando que o vertedouro foi 

construído em 1919. Os degraus de escada (skimming flow) do sangradouro do Açude Várzea da 

Volta foram construídos no centro do sangradouro (vertedouro) onde a escada aumenta a dissipação 

de energia cinética e a água diminui a velocidade que ela chega no solo. 

 

 

Figura 7 - Sangradouro (vertedouro em degraus) do Açude Várzea da Volta. Fonte: Própria, 2021. 

 

           A cavitação é indesejável pois ela gera erosão (desgaste) nos equipamentos como na carcaça 

das bombas centrifugas onde existe dentro dela o rotor que succiona a água e pode ocorrer erosão no 

vertedores das barragens feitas de concreto devido à explosão das bolhas no pé do vertedouro devido 

a cavitação, e isso deve ser prevenido. 

 

CONCLUSÃO 

 

       Constou-se que no sangradouro com degraus do Açude Várzea da Volta, os degraus ainda estão 

em boas condições considerando que o vertedouro foi construído em 1919, e foi possível perceber 

que houve pouco desgaste nos degraus construídos em concreto até hoje devido ao escoamento da 

água. 
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       O vertedouro (sangradouro) do Açude Aires de Sousa do tipo creager apresentou erosão 

principalmente devido ele ser escavado em rocha. Já o vertedouro (sangradouro) de superfície do 

Açude Genipapo não apresentou nenhum problema devido ao escoamento da água sobre ele.  
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