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1. Descrição da barragem

O açude Ema está situado na bacia do Médio Jaguaribe, Estado do Ceará, 

e barra o riacho Bom Sucesso, no município de Iracema, com capacidade 

de armazenamento de 10 x 106 m3. Sua construção data de 1931 - 1932.  

Trata-se de uma barragem de terra homogênea, com uma extensão de crista 

de aproximadamente 340 m e altura máxima de 15,20 m. A tomada d’água é 

constituída por uma galeria em concreto simples, com extensão de 30 m. A 
Figura 2.207 mostra a seção transversal típica da barragem.
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Figura 2.207 – Açude Ema: seção transversal típica (IFOCS, 1934)
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2. Descrição do acidente

Em 1940, um processo de entubamento (piping) evoluiu no talude jusante 

causando o deslizamento do mesmo e a posterior ruptura total da barragem.

3. Consequências do acidente

Não há informações.

4. Medidas de recuperação

Não há informações.

5. Causas do acidente

Segundo consta em Sandroni (2017), o desastre da barragem de Ema, no 

Ceará, em 1940, cerca de oito anos após a construção, pode ser creditado 

à ausência de qualquer elemento drenante no maciço homogêneo de 

terra, provavelmente, agravado por compactação deficiente. Os parcos 

elementos disponíveis sobre esta barragem foram reunidos na Figura 
2.208. É interessante notar o talude de jusante muito íngreme (1,0V:1,5H), 

o que deve ter agravado a situação e o revestimento de pedras rejuntadas 

na face de montante (o qual não deve ter tido nenhuma eficiência como 

proteção contra a percolação excessiva). Como aspecto positivo, deve-se 

notar a substituição de solos na fundação.

Figura 2.208 – Seção 
esquemática do açude Ema 
(Sandroni, 2017, pág. 183)
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