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

RIO
CONSTRUÇÃO

DATA(S) DO(S) EVENTO(S)
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

1. Descrição da Barragem

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

intermitente do mundo, no interior do Estado do Ceará, a 450 km de Fortaleza. 

Suas principais finalidades são perenização do rio e promoção da irrigação na 

região a jusante. A implantação da barragem foi considerada desde os tempos 

do Segundo Império. Houve um primeiro projeto da Inspetoria das Obras Contra 

as Secas que se perdeu no incêndio de sua sede em 1912. Pela concepção 

inicial e pelo início da construção em 1919, a barragem teria sido de alvenaria 

de concreto ciclópico em eixo retilíneo, executada com apoio de um cabo aéreo, 

a ser implantada na entrada do boqueirão. A barragem seria implantada pela 

construtora americana Dwight P. Robinson, que instalou o canteiro de obra no 

local e iniciou a construção. Entretanto, uma grande cheia em 1924 praticamente 

destruiu o canteiro de obra. A construção ficou paralisada por décadas. 

Participava da construção o engenheiro Augusto Benedicto Ottoni, cujo 

filho, Theophilo Benedicto Ottoni Netto, nascido no local da obra, viria a 

se tornar engenheiro, professor emérito da UFRJ e trabalhar neste mesmo 

projeto cerca de meio século depois, como relatado abaixo.

Em 1932, durante intensa seca no Nordeste, os equipamentos e materiais 

que estavam em Orós foram retirados do local para a construção dos açudes 

de Pilões, Piranhas (Engenheiro Avidos) e São Gonçalo. Orós ficou fora da 

prioridade governamental.

O projeto foi retomado na segunda metade da década de 1950, tendo sido 

transformado em uma barragem de terra zonada com 54 m de altura e 670 m 

de comprimento de crista, em pronunciado arco para evitar uma profunda 

cavidade no leito do rio, preenchida por aluviões permeáveis (Figura 2.440).
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Figura 2.440 - Vista aérea da barragem e vertedouro de Orós
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A construção foi iniciada em 1958 com o tratamento da fundação e 

a escavação do vertedouro na margem esquerda, projetado como 

descarregador de soleira livre com capacidade de descarga de 5.203 m³/s.

A construção do aterro foi iniciada em 1959 e teve acentuados atrasos devido 

à intensa drenagem de recursos financeiros federais para viabilizar a acelerada 

construção de Brasília, conhecida no governo Kubitschek como meta síntese. 

A barragem e o vertedouro que deveriam estar concluídos antes da estação 

chuvosa de 1959/1960 não o foram e, como relatado no acidente Orós 

(barragem), a barragem parcialmente construída colapsou em 26 de março 

de 1960 por uma cheia ocorrida no final do período úmido (Figura 2.441).
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Figura 2.441 - Barragem de Orós sendo galgada em 26 de março de 1960 (Internet - 
http://cearaemfotos.blogspot.com/2015/11/construcao-e-tragedia-do-acude-oros.html)
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2. Descrição do acidente

A barragem foi reconstruída, mas o vertedouro, escavado em rocha 

extremamente fissurada, permaneceu sem ser concretado. O reservatório 

começou a ser enchido desde o início de 1962.

Como o vertedouro não havia sido concretado, foi deixado um equipamento 

de terraplenagem que mantinha uma ensecadeira de terra à frente do local 

no qual seria implantada a sua crista. 

Em 1965, numa visita do então Ministro do Interior ao local, ignorando a 

importância da ensecadeira, teria sido ordenada a abertura da mesma. A água 

escoando pela rocha sem a devida proteção provocou intensa erosão superficial 

regressiva. Isto resultou em um conjunto de profundas cavidades interligadas 

que por muito pouco não causou novo colapso do reservatório (Figura 2.442).
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Figura 2.442 - Intensa erosão provocada pela descarga sobre a rocha 
não revestida do vertedouro (CBDB, 2002)
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3. Consequências do acidente

Felizmente, por muito pouco não ocorreram consequências mais graves do 

que as no acidente nesta mesma barragem cinco anos antes. Caso a rocha 

do local do vertedouro tivesse sido um pouco mais erodida, o reservatório 

teria escoado pela brecha que teria sido aberta.

As consequências teriam sido muito mais graves porque no colapso da 

barragem o aterro não estava concluído e, portanto, o reservatório estava 

longe de conter seu volume total. Neste incidente de 1965, o reservatório 

estava cheio e a enchente que teria sido gerada corresponderia a uma cheia 

artificial muito maior do que a que foi ocasionada pelo colapso da barragem 

em construção, em março de 1960.

4. Medidas de recuperação

Após o incidente, as autoridades ficaram conscientes do perigo ocorrido 

durante o evento e encomendaram o novo projeto do vertedouro ao 

professor Theophilo Benedicto Ottoni Netto, acima mencionado. O projeto 

teve que ser refeito, uma vez que o relevo do local do vertedouro ficou 

completamente alterado. 

Foi desenvolvido o novo projeto do vertedouro com apoio de modelo 

hidráulico reduzido. O resultado foi uma das mais apreciáveis obras de 

arquitetura hidráulica para um vertedouro de superfície: crista em arco, 

acentuada concha, expansão do fluxo ao final da calha e dissipação da 

energia vertida em salto de esqui (Figura 2.444).

Figura 2.443 - Visita aos ensaios em modelo hidráulico reduzido. Da 
esquerda para a direita: Francisco Saturnino de Brito Filho, Ministro 
General Juarez Távora, Theophilo Benedicto Ottoni Netto e José 
Cândido Castro Parente Pessoa
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5. Causas do acidente de 1965

A principal causa do acidente foi semelhante à causa do acidente de 

1960: as autoridades não deram atenção devida aos reiterados alertas 
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dos engenheiros responsáveis que, muito antes dos dois eventos, haviam 

relatado as possibilidades das graves consequências que colapsos dessa 

natureza poderiam acarretar.

Figura 2.444 - Vertedouro de Orós em operação
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