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1. Descrição da barragem

Concluído em 2005, o açude Arneiroz II é o maior da região dos Inhamuns, 

no Alto Jaguaribe, com capacidade para 197.000.000 de m³. A barragem se 

situa a cerca de 8 km a nordeste da cidade homônima e consiste em um 

aterro com 1.400 m de extensão e altura máxima de 34 m. Um sangradouro 

com cerca de 300 m de largura ocupa parte da ombreira direita, enquanto a 

tomada d’água do tipo torre se situa na base da mesma ombreira.

Foto 2.58 – Galgamento 
do aterro da barragem em 
construção (Menescal, 2007)

2. Descrição do acidente

Em 22 de janeiro de 2004, a barragem de Arneiroz II se encontrava em 

construção, já tendo sido erguidos 23 m do aterro que teria 35 m de altura, 

quando finalizado. Nesta data, a cidade de Arneiroz já se encontrava isolada 

devido aos efeitos das fortes chuvas do começo do ano, quando cerca de 

400 mm já haviam caído, sendo a média histórica de 70 mm para todo o 

mês. Até aquele momento, as fortes chuvas que banharam o município 

haviam provocado o arrombamento de 11 açudes de pequeno e médio 

portes, dentre eles os açudes Mucuim e Várzea da Raposa, e destruído 

amplas áreas de lavoura. 

A continuidade das chuvas havia causado a rápida elevação do nível do 

reservatório de Arneiroz II. Nessas circunstâncias, a construtora abriu a galeria 

de escoamento das águas em caráter emergencial, mas essa medida não foi 

suficiente para escoar a vazão afluente e frear a rápida elevação do nível do 

reservatório, tendo sido o aterro galgado em diversos pontos (Figura 2.58).
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3. Consequências do acidente

Além dos prejuízos na própria obra, o galgamento teve como consequência a 

inundação de parte da cidade, corte nos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e telefonia, perda da lavoura, falta de água para abastecimento, 

além de seu isolamento.

4. Medidas de recuperação

A barragem foi recuperada, conforme mostra a Figura 2.59, mas não foram 

encontradas referências ao processo de reconstrução.

5. Causas do acidente

A construção de barragens no Nordeste é fortemente vinculada ao ciclo 

hidrológico regional e, raramente, os projetos preveem a inserção de 

estruturas de desvio, uma vez que a maioria dos cursos d’água tem sua vazão 

fortemente reduzida, ou até mesmo zerada, nos períodos de estiagem. A 

galeria do sistema de captação e alimentação de água para jusante costuma 

ser implantada no fundo do vale, de modo a ser usada para o escoamento 

das vazões na estiagem, representando um recurso geralmente bem 

sucedido. Casos há, entretanto, em que uma brecha é deixada aberta no 

corpo da barragem para escoar as cheias do período chuvoso para posterior 

finalização da construção da barragem, com evidente dilatação do período 

construtivo e postergação do término da obra.

Figura 2.59 – A barragem recuperada (Internet - DNOCS - http://atlas.srh.ce.gov.
br/infra-estrutura/fotos.php?cd_acude=68 – Acesso em 18/11/2018)

No caso de Arneiroz II, o regime de chuvas não seguiu o modelo tradicional 

e um grande volume de águas se acumulou no espaço de poucos dias no 

mês de janeiro de 2004, quando a barragem já se encontrava com dois 

terços de sua altura implantados. O risco hidrológico assumido penalizou os 

construtores. O nível d’água na área do reservatório subiu mais rapidamente 

do que as medidas de contenção, galgando, finalmente, a estrutura do 

aterro da barragem em construção.
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