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1. Descrição da barragem

A barragem Eugênio Gudin, do açude Acarape do Meio, está localizada no 

município de Redenção, região do Maciço de Baturité, Estado do Ceará, a cerca 

de 75 km de Fortaleza. A barragem foi implantada no rio Acarape, possui uma 

capacidade de acumulação de 34.000.000 m3 e tem como finalidade principal 

o abastecimento d’água à cidade de Fortaleza e de outras que se localizam no 

percurso da adutora. Secundariamente, destina-se à irrigação de lavouras a 

jusante da barragem, piscicultura e culturas agrícolas nas áreas a montante.

O projeto original, de autoria do engenheiro Bernardo Piquet Carneiro, 

da Comissão de Açudes e Irrigação, foi posteriormente modificado pelos 

engenheiros da então IFOCS. A Comissão de Açudes e Irrigação executou 

os primeiros trabalhos de construção da barragem. Após, eles prosseguiram 

sob a administração da empresa americana Dodsworth & Co. 

O arranjo das estruturas é composto por uma barragem de concreto em 

arco gravidade, barrando o curso principal do rio, desprovida de galeria de 

drenagem de fundação, e um vertedouro situado em uma sela topográfica 

na margem esquerda (Figura 2.234). O arco da barragem Eugênio Gudin é 

uma estrutura em alvenaria de pedra com perfil trapezoidal (Figura 2.235).

O início da construção se deu em 1909, sofrendo paralisações e modificações 

no projeto original. A conclusão das obras foi em 1924. Em 1910, um ano 
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após o início da construção, foi aprovada modificação na galeria da tomada 

d’água, sendo substituída a alvenaria de pedra do projeto inicial por 

concreto ciclópico. No início de 1912 houve modificação na torre da tomada 

d’água e um aumento nas dimensões da galeria. Por essa mudança, a torre 

passou a ter uma seção retangular e uma comporta quadrada tipo Stoney.

Situado na margem esquerda, com soleira em cota 3 m abaixo do coroamento 

da barragem, o sangradouro é do tipo soleira espessa e deságua na bacia do rio 

Barra Nova, sendo as descargas vertidas retornadas ao curso do rio Acarape. A 

tomada d’água está localizada em uma torre de alvenaria de pedra. A adução 

atravessa o corpo da barragem por uma galeria. As comportas, assim como 

todas as peças em contato com a água, são de bronze.

A fundação e as ombreiras são formadas por rochas cristalinas pré-

cambrianas gnáissicas e magmáticas. As pedras e agregados utilizados na 

construção da barragem foram extraídos de ocorrências próximas à obra.

Não foram encontrados dados sobre os estudos hidrológicos utilizados 

para dimensionamento do açude. Aparentemente, a julgar por memórias 

encontradas, o dimensionamento oi feito tomando por base seções topográficas 

transversais aos rios e informações sobre a enchente máxima ocorrida.

Para controle do rio, durante a construção foi executado um dique auxiliar 

de concreto armado com a função de elevar o nível d’água para desviá-

la para um canal lateral de terra, situado em cota superior na ombreira, 

possibilitando trabalhar a seco nas fundações. 
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Figura 2.234 – Barragem 
Eugênio Gudin, do açude 
Acarape do Meio (Internet 
https://pt.wikipedia.
org/wiki/A%C3%A7ude_
Acarape_do_Meio

Figura 2.236 – A barragem 
em arco gravidade durante a 
construção (Internet http://
cearaemfotos.blogspot.
com/2014/05/acude-
acarape-do-meio.html)

Figura 2.235 – Projeto da barragem em arco 
gravidade (Internet www.dnocs.gov.br/~dnocs/
doc/canais/barragens/Barragem%20do%20
Ceara/acarape_do_meio.htm)
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2. Descrição do acidente

Em 1912, durante a construção da obra, face às intensas precipitações 

pluviométricas na região do rio Pacoti, principal tributário da sua bacia 

hidrográfica, as águas transbordaram a ensecadeira e romperam uma das 

ombreiras, danificando o canal de desvio e inundando as fundações. Foram 

feitas algumas modificações no cronograma de execução que só teve sua 

conclusão 15 anos após iniciada. O engenheiro Eugênio Gudin prestou 

serviços na construção desta barragem. Depois, veio a ser importante ator 

na macroeconomia nacional e Ministro da República.

3. Consequências do acidente

Não há informações.

4. Medidas de recuperação

Não há informações.

5. Causas do acidente

Não há informações. Aparentemente, foi por galgamento da ensecadeira.

6. Material consultado

BAIMA, S.K.O. – Uma metodologia multicritério construtivista para a avaliação 

da vulnerabilidade de barragens e regiões a jusante. Tese de Doutorado. UFC. 

Fortaleza, CE 2015. 158 páginas. (Barragem Eugênio Gudin, à pág. 88).

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no 

Nordeste do Brasil. Fortaleza. DNOCS – 1982. Araujo, J.A.A. (Coordenador) – 

160 páginas. (Barragem Eugênio Gudin, pág. 81-87).

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Açude Acarape 

do Meio – texto extraído da internet - 2008 - https://www.dnocs.gov.

br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/acarape_do_

meio.htm - acesso em 26/11/2018.
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