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1. Descrição da barragem

O açude Riacho do Sangue foi construído no curso d’água homônimo e se 

localiza a cerca de 8 km a jusante da sede do município de Solonópolis, 

Estado do Ceará. A barragem do açude tem 21 m de altura máxima, 308 m 

de comprimento de crista, 86,5m de largura na base e 6 m no coroamento. 

O volume d›água represado é de 61 x 106 m³ (Figura 2.523).

A construção do açude se desenvolveu ao longo de dois anos e meio, tendo sido 

inaugurado em março de 1918, quando a administração do açude foi entregue 

à Inspetoria de Obras Contra a Seca, que mais tarde se tornaria DNOCS.

O sangradouro do açude tem uma particularidade: situa-se na margem 

esquerda do reservatório, a uma distância de algumas centenas de metros 

da barragem e possui uma seção de controle inicial que, logo em seguida, 

sofre uma bifurcação, podendo a água correr por um ou outro braço, até 

retornar ao leito do riacho.

Quando da concepção e execução do sangradouro, a ausência de registros 

sobre a hidrologia da bacia, bem como a escassez de informações sobre 

projetos similares, resultaram no subdimensionamento de sua capacidade, 

com reflexos nas condições de segurança da obra e da área urbana de 

Solonópolis, localizada a montante do açude. 
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Figura 2.523 – Barragem do Riacho do Sangue e a área do sangradouro no alto 
da imagem (Google Earth, de 18/06/2016)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem
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O dimensionamento do sangradouro teve que ser reavaliado em duas 

oportunidades, após a conclusão da obra, devido à insuficiência em sua 

capacidade de escoar as vazões de cheias afluentes ao reservatório. A 

Figura 2.524, a seguir, reproduz o croqui original do sangradouro, em que 

são registradas as dimensões da seção de controle principal e das duas 

secundárias, em datas sucessivas, diante dos eventos ocorridos por ocasião 

de enchentes na bacia do rio do Sangue.
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Figura 2.524 – Sucessivas avaliações das dimensões necessárias do sangradouro após os eventos ocorridos (Pinheiro, 2001)
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2. Descrição do incidente

Não houve acidente com a barragem, mas sim, uma condição repetida 

de alta insegurança e inundação em área urbana. A insuficiência do 

sangradouro trouxe como consequência, por três vezes, o risco de 

galgamento da barragem, primeiramente em março de 1917 e, em seguida, 

nas enchentes de 1921 e de 1924. Nesses eventos, a folga entre o nível 

d’água no reservatório e a crista da barragem foi reportada como tendo sido 

de apenas 0,60 m.

3. Consequências do incidente 

Na enchente de 1917, a subida das águas do reservatório alcançou a parte 

baixa da cidade de Solonópolis, inundando-a e fazendo ruir 20 prédios 

residenciais. Fato similar ocorreu na enchente de 1921, quando as águas 

alagaram novamente a parte baixa da cidade, derrubando mais nove 

habitações. Além dos prejuízos materiais e financeiros, ocorreu um forte 

desgaste do Governo Federal perante a opinião pública, motivando, ainda, 

pendências jurídicas.

4. Medidas de recuperação

Como já referido, o dimensionamento inadequado do sangradouro original 

resultou na necessidade, por três vezes, de alargar o canal de descarga que, 

na seção de controle de montante, passou de uma largura inicial de 60 m para 

120 m, em 1927. Os dois braços da bifurcação também sofreram alargamento, 

passando de 50 para 60 m. Além disso, o próprio açude teve sua crista alteada 

em 1 m, após a primeira enchente de 1917, com evidentes reflexos na largura 

da pista do coroamento da barragem, que ficou reduzida a 2,50m.

5. Causas do incidente 

Segundo Pinheiro (2001), além da escassez de informações confiáveis para 

dimensionamento do sangradouro, a administração direta da construção 

do açude, com anuência superior, teria desprezado a memória de cálculo 

original, que previa a abertura de dois sangradouros de maior largura, 

reduzindo o dimensionamento originalmente previsto, sem fundamento 

consistente, com as consequências descritas acima.
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