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1. Descrição da barragem

Localizada no município de General Sampaio, no Estado do Ceará, a 

barragem de mesma denominação barra o rio Curu. Foi projetada e 

construída pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Possui 

finalidade múltipla: regularização do rio, irrigação, abastecimento de água 

ao núcleo urbano municipal e geração de energia elétrica (Figura 2.291).

A barragem é de terra, zoneada, com núcleo impermeável ladeado por 

maciços de material não selecionado (Figura 2.292). Nesta obra, o DNOCS 

empregou, pela primeira vez, a técnica de compactação mecanizada. 

O talude de montante apresenta declividade variável entre 1,0V:3,0H no terço 

inferior até 1,0V:2,0H no terço superior. No paramento jusante existe um muro 

drenante de pedra e drenos transversais. O talude montante é revestido por 

laje de concreto. A fundação da barragem ocorre em rochas gnáissicas.

A barragem possui altura máxima de 37,60 m e extensão de crista de 222 m. 

Na ombreira esquerda aloja-se a tomada d’água, de onde partem dois 

dutos, um dos quais se destina à irrigação. O outro serve para alimentar a 

usina hidrelétrica (Figura 2.293).

A usina hidrelétrica foi implantada em 1961 com um único grupo gerador 

com capacidade operacional de 500 CV para abastecer as cidades de General 

Sampaio e Canindé. Havia uma linha de transmissão de 40 km, a primeira a 

longa distância no Ceará e executada pelo DNOCS. Posteriormente, a usina 

foi desativada.
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Figura 2.291 – A barragem em planta (DNOCS, 1982)
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Figura 2.292 – Seção transversal da barragem (DNOCS, 1982)

Figura 2.293 – Circuito de geração e abastecimento (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Em 1940 surgiu uma forte infiltração na galeria da tomada d’água, carreando 

acentuado volume de material. 

3. Consequências do acidente

Não há registro de outras consequências, além da evidente situação de 

risco gerada pela forte infiltração.

4. Medidas de recuperação

O reservatório foi esvaziado para facilitar os reparos da obra. A conclusão 

da recuperação ocorreu em 1941. O reservatório foi novamente enchido, 

tendo-se constatado discreta persistência da infiltração. Em 1957 aplicaram-

se injeções complementares de bentonita ao longo da galeria. A infiltração 

ficou reduzida a uma vazão insignificante sem indícios de carreamento.

5. Causas do acidente 

As possíveis causas da infiltração não foram abordadas no artigo de Pessoa 

(1964). O dossiê do DNOCS não menciona qualquer contratempo ocorrido 

na barragem.

6. Adendo

Em 2017, moradores da região constataram a existência de uma fenda horizontal 

na base do talude de montante, entre o muro de contenção e o revestimento do 

talude com a laje de concreto. A fenda se estendia de ponta a ponta na parede 

da estrutura (Figura 2.294). Em 2018, diversas reportagens disponibilizadas no 

YouTube documentaram o rompimento da laje de concreto em diversos pontos 

do talude de montante, mostrando o vão existente entre a base da laje e o topo 

do aterro compactado sotoposto à laje (Figura 2.295). Nas laterais do talude 

de montante, a laje de concreto evidencia trincas contínuas, de alto a baixo, 

indicando um afundamento generalizado da laje sobre o aterro sotoposto. 

Em fevereiro de 2019, o Ministério de Desenvolvimento Regional anunciou o 

investimento de recursos federais para a recuperação da barragem como parte 

do Plano de Recuperação de Barragens. Ainda em meados de 2021, a situação de 

deterioração permanecia sem mudanças. Caso ainda persista a mesma situação, 

é desnecessário enfatizar o nível de risco a que a barragem está sujeita caso 

a elevação do nível das águas do reservatório atinja os locais em que a laje se 

encontra com fissuras abertas.
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Figura 2.295 – Deterioração da laje de 
concreto que recobre o talude montante 
(Internet - https://www.youtube.com/
watch?v=ssnlfg13z3Q – Acesso em 
08/09/2020)

Figura 2.294 – Fenda observada  
em 2017 na base do talude de montante  
(Internet - A Notícia do Ceará)

https://www.youtube.com/watch?v=ssnlfg13z3Q
https://www.youtube.com/watch?v=ssnlfg13z3Q
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7. Material consultado

A NOTÍCIA DO CEARÀ - General Sampaio: Rachadura na parede do açude preocupa moradores – Internet – janeiro/2017

https://anoticiadoceara.com.br/noticias/cidades/general-sampaio-rachadura-na-parede-do-acude-preocupa-moradores/
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páginas.
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Janeiro, n0 26, maio/1964. p. 93-101.
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