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1. Descrição da barragem

A barragem de terra de Orós é localizada no rio Jaguaribe, conhecido como 

o maior rio intermitente do mundo, a 450 km ao sul de Fortaleza, Estado do 

Ceará. A barragem possui um formato semicircular, com 54 m de altura e 

670 m de comprimento de crista, talude de montante de 2,5H:1V e de jusante 

de 2H:1V, ambos abrandados em cotas inferiores. A barragem foi executada 

com espesso núcleo de argila arenosa compactada em camadas de 15 cm e 

espaldares de solo arenoso compactado em camadas de 30 cm, envelopados 

por enrocamento. A barragem forma um reservatório com 5.204 x 106 m³ 

de volume (Figura 2.436). A curvatura do eixo se deve ao fato de ter sido 

identificada a presença de um espesso depósito de sedimentos no leito do 

rio, com profundidade superior a 40 m, prejudicando a construção de uma 

barragem de eixo reto entre as ombreiras.

A idealização da barragem data do Segundo Império, com o objetivo de 

perenizar o rio e promover irrigação para a vasta área de seu vale a jusante. 

Seu primeiro projeto desapareceu no incêndio de dezembro de 1912 no 

prédio da Inspetoria de Obras Contra as Secas. 

A ideia da implantação de uma barragem de terra de eixo retilíneo fechando 

o boqueirão foi abandonada em 1913, em vista dos resultados das primeiras 

sondagens realizadas pelo engenheiro britânico Louis Philips e pelo 

engenheiro brasileiro José Gomes Parente. As sondagens indicaram uma 

grande e profunda cavidade na rocha do leito do rio, preenchida com cerca 

de 40 m de aluviões e que se aprofundava para jusante, atingindo cerca 

de 80 m, a apenas 200 m a jusante do boqueirão. Passou-se a considerar 

uma alternativa de barragem em concreto ciclópico em eixo reto na entrada 

do boqueirão. Em 1919 foi contratada a empreiteira americana Dwight 

P. Robson & Co. para implantar uma barragem em alvenaria de concreto 

ciclópico na entrada do boqueirão. O canteiro de obras foi implantado 

contendo instalações convencionais para a época, além de central geradora 

de energia elétrica, cabo aéreo para lançamento de concreto, cujas torres 

ainda se encontram no local, e ferrovia para apoio logístico. 

A excepcional cheia de 1924 destruiu as ensecadeiras e grande parte do 

canteiro de obras. Em seguida houve drástico corte de verbas pelo governo 

de Arthur Bernardes.
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Figura 2.436 – Arranjo geral da barragem de Orós (CBDB, 2000)
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Em 1940 foi concluído o túnel de 1.600 m de extensão ligando o local de Orós 

ao açude de Lima Campos, cuja capacidade de irrigação estava esgotada.

Somente em 1957, o DNOCS empreendeu a execução de um novo projeto, 

sob a orientação do consultor professor Casemiro José Munarski, com uma 

seção transversal de terra zonada (Figura 2.437). As obras foram iniciadas 

em 1958, prevendo-se sua finalização antes da estação chuvosa de 1960. 

Atrasos na aplicação de recursos modificaram o quadro previsto, com 

graves reflexos na integridade das obras.

O cronograma de construção previa a execução de um túnel de desvio de 

pequena capacidade de descarga e o tratamento da fundação no ano de 

1958. Após a época chuvosa do verão de 1958/1959 e antes do período 

chuvoso, seria executado todo o aterro da barragem de 3,21 x 106 m³ 

e concretado o vertedouro na ombreira esquerda com capacidade de 

descarga de 5.203 m³/s.

Essa concepção de cronograma de construção era comum no Nordeste: 

tratamento de fundação no primeiro ano, água passando por sobre a 

fundação tratada na época chuvosa e construção da barragem no período 

seco do segundo ano. Em outubro de 1958 as fundações da barragem 

estavam devidamente escavadas e tratadas.

O túnel de desvio era de pequena capacidade de descarga e não havia 

sido dimensionado para garantir a barragem em construção se esta não 

atingisse uma altura de segurança que seria muito próxima da cota de sua 

crista, pois as descargas do período chuvoso de 1959/1960 teriam que ser 

escoadas, preferencialmente, pelo vertedouro, que seria de superfície, a 

ser implantado na ombreira esquerda. O túnel havia sido dimensionado 

apenas para o escoamento de uma eventual descarga mais elevada no 

período de estiagem de 1959, quando o aterro da barragem deveria ser 

iniciado e completado.

2. Descrição do acidente

Na época da construção de Orós, o Governo Federal se voltou totalmente 

para a implantação de Brasília. Como havia reações contrárias à mudança 

da capital federal, o governo concentrou esforços financeiros para que fosse 

alterada no mandato de Juscelino Kubitschek.

Quase todos os órgãos federais tiveram recursos transferidos para a 

construção de Brasília. O DNOCS não foi exceção. A obra sofreu intensa 

restrição de recursos financeiros para efetuar o aterro da barragem, tendo 

perdido também, ao longo do ano de 1959, crédito na praça. A direção do 

DNOCS, desde o início do segundo semestre, começou a alertar a população 

e os políticos, em contatos diretos e pela imprensa, sobre a elevada 

possibilidade da obra em execução vir a colapsar por transbordamento do 

aterro parcialmente executado.

 A estação chuvosa foi tensa para os responsáveis pelo DNOCS. Dezembro 

de 1959 e janeiro, fevereiro e início de março de 1960 transcorreram com 

descargas afluentes que o túnel e o amortecimento de picos de cheias pelo 

aterro parcialmente executado estavam conseguindo manejar. Em final de 

março de 1960, a estação chuvosa recrudesceu e encontrou a obra atrasada 

em relação ao cronograma inicialmente estabelecido, pelo qual a barragem 

deveria estar concluída. 

Naquele momento, a crista da barragem, em construção, se encontrava 

cerca de 17 m abaixo da soleira do vertedouro, cuja capacidade de 

vertimento seria de 5.203 m3/s. Em poucos dias, as fortes chuvas elevaram a 

vazão do rio para mais de 2.000 m3/s, quando a capacidade de escoamento 

do túnel de desvio era de apenas 400 m3/s. O nível do reservatório se elevou 

rapidamente, ameaçando galgar a barragem em construção.
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O ritmo construtivo foi intensificado, mas não conseguiu acompanhar a 

subida do nível das águas. Em 25 de março de 1960 teve início o galgamento 

da estrutura, inicialmente com uma lâmina d’água de 30 cm de espessura 

acima da crista. Para tentar evitar a ruptura, buscou-se seguir o princípio 

de danos controlados: um canal foi escavado à direita do maciço, de 

modo a concentrar o fluxo da água para jusante. As medidas não foram 

suficientes e no dia 26 a barragem foi galgada em toda sua extensão. 

Formou-se então uma brecha com paredes verticais, extensão de 200 m 

e 35 m de altura. Ao ser galgada, a barragem havia alcançado a situação 

mostrada na Figura 2.437.

Figura 2.437 – Situação da barragem por ocasião do galgamento. Nota-se o esforço concentrado de elevar o núcleo da barragem 
para tentar evitar o galgamento da barragem (CBDB, 2000)
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A Figura 2.438 retrata a barragem durante o galgamento generalizado, 

enquanto a Figura 2.439 mostra como ficou a barragem após o rompimento.

A previsível cheia ocorreu no final do período chuvoso. A barragem, 

parcialmente executada, começou a represar imensa quantidade de água, 

pois a descarga afluente era muito maior do que a capacidade do túnel de 

desvio que havia sido projetado para o período de estiagem, no qual, inclusive, 

em alguns anos de estresse hídrico, a descarga era completamente anulada. 

Esforços foram feitos para altear parte do núcleo da barragem (Figura 
2.437). Posteriormente, ante a subida do nível d’água a montante do aterro, 

escavou-se pequena extensão da crista provisória para direcionar a ruptura 

e tentou-se proteger a crista e o talude de jusante com mantas plásticas. 

Nos primeiros minutos da madrugada do dia 26 de março de 1960, a 

barragem em construção começou a ser galgada, tendo resistido por muitas 

horas. Quando do colapso, a lâmina de água sobre a maior parte do corpo 

da barragem era de 30 cm, enquanto na parte rebaixada, 80 cm.

Figura 2.439 – Barragem de Orós após rompimento. Nota-se na 
margem esquerda a torre do cabo aéreo instalada na década de 20 do 
século passado para a construção da barragem de concreto ciclópico 
(Carvalho, E., 2016)

Figura 2.438 – Galgamento generalizado da barragem, na fase 
intermediária da construção (Carvalho, E., 2016)
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3. Consequências do acidente

Cerca de 40% do volume da barragem já lançado foi erodido em poucas 

horas e 90% do volume de água já armazenado escoou pela brecha. O pico 

de cheia gerado pela cheia natural, somado à cheia artificial gerada pelo 

rompimento do aterro em construção, foi estimado em aproximadamente 

9.600 m3/s. A frente da onda de cheia alcançou o Oceano Atlântico, a 340 

km de distância, em quatro dias. A cheia foi tão impactante que no projeto 

do novo vertedouro, implantado em 1965, o cálculo da descarga natural 

afluente de projeto foi de 7.500 m³/s. A descarga liberada pelo colapso da 

barragem teria sido 28% superior a essa.

A onda de cheia avançou rapidamente para jusante, percorrendo 75 km 

em aproximadamente 12 horas e inundando as cidades de Aracati, 

Itaiçaba, Jaguaribe, Limoeiro e Juazeiro. A inundação afetou cerca de 60% 

da população do baixo rio Jaguaribe, que totalizava 170.000 habitantes. 

Forças do exército e da força aérea tiveram extraordinário desempenho 

nas operações de salvamento ao evacuar os habitantes do vale do rio 

Jaguaribe, a jusante da barragem. Informações do DNOCS reportam apenas 

um falecimento por ataque cardíaco.

Para efeito de visualização do que foi a cheia artificialmente provocada 

pelo colapso da barragem em construção, a descarga liberada em um curto 

espaço de tempo, quando da abertura da brecha no aterro, foi estimada 

como equivalente à descarga média de longo termo da hidrelétrica de 

Itaipu lançada em um vale de rio intermitente. 

O impacto do acidente na opinião pública foi imenso, tendo gerado grande 

campanha de arrecadação de doações em todo território nacional. Vieram 

também auxílios do exterior, provenientes dos Estados Unidos, Reino Unido, 

França, Alemanha Ocidental, União Soviética e Vaticano.

4. Medidas de recuperação

Após o acidente, a obra foi retomada e a barragem alcançou sua elevação 

máxima em novembro de 1961, tendo sido o empreendimento inaugurado 

dois meses mais tarde, em janeiro de 1962.

5. Causas do acidente 

Embora a capacidade do vertedouro fosse de 5.200 m3/s, o galgamento 

ocorreu na etapa construtiva, com uma vazão estimada de cerca de 400 3/s 

no instante do colapso, uma vez que o túnel de desvio não teve capacidade 

para evitá-lo. Como mencionado acima, com o colapso da barragem, a 

cheia para jusante foi estimada em 9.600 m³/s, que é 85% maior do que 

a descarga de projeto do vertedouro original (5.203 m³/s). O esquema de 

desvio havia sido planejado para um período construtivo de 14 meses, 

o que implicaria em enfrentar somente uma estação de chuvas, a de 

1958/1959, sem obras no maciço da barragem, quando o volume de água 

estocada teria sido praticamente nulo e insuficiente para causar qualquer 

dano, por não haver hipótese de galgamento. Ao se atingir a época de 

chuvas de 1960, a barragem já teria sido finalizada e os eventuais excessos 

de vazão poderiam ser escoados através do vertedouro. Isso não ocorreu. 

Atrasos na aplicação de recursos resultaram em um ritmo construtivo mais 

lento do que o previsto, o que impediu que as metas de alteamento fossem 

atingidas, com os já conhecidos reflexos e consequências. 
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