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1. Descrição da barragem

O açude Lima Campos, também conhecido como Estreito I, projetado e 

construído pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (IFOCS), denominação 

original do atual DNOCS, está localizado no rio São João, pertencente à Bacia 

do rio Salgado, sistema do rio Jaguaribe, na região centro-sul do Estado 

do Ceará. Sua construção data de 1932, quando uma grande seca atingiu a 

região e foi uma forma de ofertar trabalho a uma massa de retirantes. 

A barragem com cerca de 25 m de altura é constituída por um maciço de 

terra com uma cortina vertical de concreto armado. A montante o material 

é de natureza argilosa e a jusante foi utilizado material proveniente do 

desmonte feito para a implantação do vertedouro. A drenagem interna é 

feita por dreno no pé da cortina e manilhas no sentido transversal. O talude 

de montante é protegido por placas de concreto e tem a inclinação de 

1V:2H. A drenagem externa é garantida por uma rede de canaletas sobre o 

talude de jusante, que é inclinado de 1V:2H (Figura 2.391).
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Figura 2.391 – Seção 
transversal típica do dique 
(DNOCS, sem data)
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As ombreiras e a fundação são formadas por rochas cristalinas. O material 
empregado no maciço é uma areia argilosa, na zona de montante, 
enquanto que para jusante da cortina de concreto foi empregado material 
não selecionado, resultante de escavação predominantemente de rocha. 
O vertedouro é do tipo soleira espessa, escavado em rocha. As laterais são 
protegidas por um muro guia. Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos 
através dos dados das estações pluviométricas localizadas na própria bacia 
hidrográfica, abrangendo o período de 1912 a 1931.
Foi construído um túnel, com 1.584 m de extensão, denominado Orós-
Lima Campos (Figura 2.392), destinado a estabelecer comunicação entre 
os reservatórios de Orós e de Lima Campos para permitir que o primeiro 
suprisse o segundo com a quantidade de água necessária para irrigação das 
férteis várzeas de Icó, cerca de 10.000 ha brutos nas margens do rio Salgado, 
afluente do Jaguaribe. 

Anexo à barragem há uma imponente estação de piscicultura com destaque 
para a criação de pirarucu, maior peixe da região.
Na etapa construtiva do açude, destaca-se a técnica de compactação usada 
no aterro da barragem. Na época, o uso de equipamento de terraplenagem 
ainda marcava os primeiros passos no DNOCS. Na ausência de ferramentas 
adequadas à construção do aterro, consta que (Ref. 2, pág. 5): “[...] os trabalhos 
foram executados manualmente, inclusive a compactação do material 
empregado na construção da barragem, que foi feita a malhos de madeira, 
movimentados por braços humanos. Muitos daqueles malhos chegavam a 
pesar 15 quilos e de acordo com as exigências da administração, tinha que os 
mesmos serem elevados até a altura dos joelhos, para provocar maior peso e 
firme compactação. Para aquele serviço, eram escolhidos os fortes e sadios, 
recebendo os mesmos uma pequena diferença de salários com relação aos 
demais que executavam outros trabalhos. (LIMA, 1995:152)” (Figura 2.393).
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Figura 2.392 – Seção longitudinal 
do túnel de ligação com a bacia do 
reservatório de Orós (DNOCS)
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Figura 2.393 – Construção do aterro da barragem Lima Campos por compactação manual e pisoteamento (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Conforme descrito a seguir, a identificação do caso como acidente 

seria inadequada, visto que não houve uma ocorrência. O que houve, 

provavelmente, foi um processo gradual de deterioração que conduziu, 

após cerca de 80 anos de vida útil, ao rompimento da laje de concreto de 

proteção do aterro do açude (Figura 2.394).

Segundo relatório da ANA (2018), o açude Lima Campos integrava um 

conjunto de oito diques em condições de alto risco. Enormes vazios foram 

observados ao longo de sua face de montante, onde a placa de concreto 

de cobertura do aterro apresentava-se rompida em diversos locais. Um dos 

vazios, ao longo da ombreira direita, tinha mais de 2 m de profundidade 

(Figura 2.394). O alerta foi dado em janeiro de 2019 (Diário do Nordeste). 

Tão logo o nível do reservatório se elevasse o suficiente, o que dependeria 

da intensidade da estação das chuvas, que vai de fevereiro a maio, as águas 

teriam acesso às cavidades, podendo criar caminhos de percolação no 

aterro, colocando em condição de colapso a estrutura inteira do açude.

Segundo moradores locais, o problema vinha se agravando desde 2016. 

3. Consequências do acidente

Tal como referido acima, o rompimento da laje de concreto, que se apoia sobre 

o aterro, permitiria que as águas do reservatório se infiltrassem tão logo o nível 

se elevasse por ocasião de uma estação de chuvas intensas. As consequências 

disso poderiam ser de gravidade elevada, uma vez que se colocaria em risco a 

integridade da barragem, através de processo de erosão do aterro.
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Figura 2.394 – Face montante da barragem onde a laje de concreto que recobre o 
aterro cedeu em diversos pontos (Foto: Honório Barbosa in Diário do Nordeste, 
28/01/2019)
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4. Medidas de recuperação

Em janeiro de 2020, o DNOCS informou que estavam em fase final a 

recuperação dos taludes de montante e jusante da barragem, a recuperação 

da ponte sobre o vertedouro, a inserção de enrocamento na base da 

estrutura, além da aquisição de novos equipamentos hidromecânicos. A 

barragem também passou por modernização, que consistiu na instalação 

de piezômetros e equipamentos de controle de vazão (Figura 2.395).

5. Causas do acidente 

Como já referido, a denominação de acidente não se aplica a contento 

neste caso, visto tratar-se de um problema de deterioração de uma 

estrutura de concreto. Os problemas do açude de Lima Campos são 

conhecidos pela população local há muito tempo e decorrem das precárias 

ações de conservação que afligem a maioria das barragens no Nordeste. 

No caso específico, trata-se de uma estrutura com pouco menos de 90 anos 

de existência, período mais do que suficiente para justificar o processo 

de deterioração que a delgada laje de concreto, que protege o aterro, foi 

submetida. Os vazios observados entre a laje de concreto e o topo do aterro 

podem ser o reflexo de recalques do corpo da barragem (aterro) acumulados 

ao longo do tempo, com afastamento da laje, que é um corpo rígido.

LIMA CAMPOS CE

Figura 2.395 – Lima Campos: vista parcial da 
barragem após os trabalhos de recuperação 
(Internet - Foto de @fabianodasilvagomes)



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

6. Material consultado

DIÁRIO DO NORDESTE – Oito açudes estão em situação de alto risco no CE. Por: Honório Barbosa. 28/01/2019. 4 páginas. Internet - https://diariodonordeste.

verdesmares.com.br/editorias/metro/oito-acudes-estao-em-situacao-de-alto-risco-no-ce-1.2055826 - Acesso em 15/12/2019.

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Açude Lima Campos. Sem data. 9 páginas – Internet –https://www.dnocs.gov.br/barragens/

limacampos/limacampos.htm - Acesso em 15/12/2019.

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Barragens no Nordeste do Brasil. Fortaleza. 1982. Araujo, J.A. de A. (Coordenador) – 160 páginas.

MELLO, F.M. – As barragens construídas pelo DNOCS – A história das barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, Rio de Janeiro, 2011. Pág. 76-87.

MELLO, F.M. – Um século de obras contra as secas – A história das barragens no Brasil – Comitê Brasileiro de Barragens, Rio de Janeiro, 2011. Pág. 66-75.

QUEIROZ, P.R.C. – A construção do açude Lima Campos, Icó – CE: trabalho, técnica e natureza. In: III Seminário Nacional de História e Contemporaneidade. URCA 

– Crato (CE) Março/2018. 9 páginas.

LIMA CAMPOS CE

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/oito-acudes-estao-em-situacao-de-alto-risco-no-ce-1.2055826
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/oito-acudes-estao-em-situacao-de-alto-risco-no-ce-1.2055826
https://www.dnocs.gov.br/barragens/limacampos/limacampos.htm
https://www.dnocs.gov.br/barragens/limacampos/limacampos.htm



