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1. Descrição da barragem

O açude Santa Cruz está localizado no município homônimo, no Estado do 

Rio Grande do Norte, no rio Trairi, com bacia hidrográfica de 300 km², tendo 

como finalidade principal o abastecimento d’água da cidade de Santa Cruz, 

além de propiciar pequena irrigação e piscicultura local. Foi projetado e 

construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) 

(Figura 2.587). O açude se localiza nas imediações do núcleo urbano, pouco 

a montante do mesmo.
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Fig. 2.587 - Arranjo geral do açude Santa Cruz (DNOCS, 1982)
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A construção teve início no ano de 1957 e foi concluída no ano de 1959. 

Desde 1960 sua conservação ficou a cargo da Prefeitura de Santa Cruz.

A barragem consiste em uma estrutura em terra, de seção homogênea, com 

dreno de pé, cerca de 600 m de extensão e altura máxima de 14 m. O talude de 

montante é protegido por rip-rap e tem inclinação de lV:2H. O talude de jusante 

também tem inclinação de 1V:2H (Figura 2.588). A fundação da barragem é 

constituída de rochas gnáissicas pertencentes ao complexo cristalino do 

pré-cambriano. O material empregado na construção é de origem residual, 

formado por uma mistura de areias com percentual variável de argila.

O vertedouro é de soleira livre, com largura de 80 m, escavado em rocha, e 

está localizado na ombreira esquerda da barragem (Figura 2.589). A tomada 

d’água abriga um conduto de aço de 8 polegadas (20,32 cm), envolvido por 

concreto. A montante encontra-se um crivo e a jusante um registro de gaveta.

O regime das chuvas foi obtido através dos dados das estações 

pluviométricas localizadas na bacia hidrográfica do açude. As vazões de 

projeto foram determinadas através do emprego das fórmulas empíricas do 

engenheiro Francisco Aguiar. 

Fig. 2.588 - Seção transversal à barragem (DNOCS, 1982)
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Fig. 2.589 - Seção longitudinal vista de jusante para montante (DNOCS, 1982)
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2. Descrição do acidente

Diversas pequenas barragens foram construídas a montante do açude 

Santa Cruz em afluentes do rio Trairi, destacando-se o açude Mãe D’Água, de 

propriedade do Governo do Estado, com capacidade de cerca de 3 x 106  m3, 

e o açude Boanerges, com 1 x 106 m³, ambos localizados nas imediações da 

cidade de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte.

Na noite do dia 1 de abril de 1981, o reservatório de Mãe D’Água estava 

em regime de sangria devido às intensas chuvas quando recebeu uma 

contribuição extraordinária proveniente do colapso de seis pequenos 

açudes situados a montante. Isso ocasionou a ruptura do maciço da 

barragem de Mãe D’Água. Em consequência, estima-se que um volume por 

volta de 5 x 106 m³ de água tenha sido instantaneamente liberado para 

jusante e atingido o reservatório de Santa Cruz, que sangrava normalmente. 

A barragem de Santa Cruz foi galgada por uma lâmina superior a 1 m pela 

cheia causada pelos sucessivos colapsos de barragens a montante. Em 

virtude disso, o maciço não resistiu à inesperada solicitação, rompendo em 

três pontos distintos, numa abertura total de 160 m (Figura 2.590).

Figura 2.590 – A barragem sofreu arrombamento em diversos pontos 
(DNOCS, 1982)
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3. Consequências do acidente

Estima-se que o colapso do açude Santa Cruz tenha causado a liberação 

quase instantânea de um volume de 12 x106 m³ de água. A quantia foi 

descarregada diretamente sobre a cidade, acarretando a destruição de 

prédios municipais e de mais de mil residências, deixando ao desabrigo 

cerca de 5.000 pessoas. O acidente causou a destruição de estradas, pontes 

e linhas de transmissão. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 

ficou sem energia elétrica por cerca de uma semana. O colapso da barragem 

de Santa Cruz provocou o galgamento da barragem Trairi, situada a jusante 

no mesmo rio (tal acidente também está relatado neste livro).

4. Medidas de recuperação

O açude de Santa Cruz foi reconstruído, conforme pode se depreender pela 

simples consulta às imagens do Google Earth. Não se conhecem, entretanto, 

os aspectos relacionados à reconstrução.

5. Causas do acidente

Pode-se atribuir o acidente com o açude Santa Cruz ao somatório de 

eventos desfavoráveis, consistindo em uma estação chuvosa que acarretou 

o rompimento de uma série de pequenos açudes situados a montante, com 

reflexos em cascata. Embora isso não deixe de ser verdade, cabe ressaltar 

que a razão de numerosos desastres semelhantes deve-se à ausência de 

um planejamento criterioso no aproveitamento dos recursos hídricos de 

bacias hidrográficas e de um adequado controle nas fases do projeto e de 

construção das pequenas e médias obras hidráulicas, cuja ruptura afeta a 

segurança das estruturas de porte maior, localizadas a jusante.
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