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1. Descrição da barragem

O açude Granjeiro se localiza no município de Ubajara, Estado do Ceará, na 

região da Serra de Ibiapaba e pertence à Agroserra Companhia Agroindustrial 

Serra da Ibiapaba. Trata-se de barragem em aterro compactado.

2. Descrição do acidente

Em março de 2019, a Agência Nacional das Águas (ANA) embargou 

provisoriamente a barragem do açude Granjeiro, localizada no município de 

Ubajara, na região da Serra de Ibiapaba, em função dos riscos de rompimento da 

estrutura. O propósito da medida foi fazer com que a empresa tomasse 

providências imediatas para diminuir os riscos de um evento de maior gravidade. 

A Agroserra foi impedida de operar a barragem enquanto o embargo 

durasse. A Agência informou que tem autuado o empreendedor desde 2017 

por causa das condições de abandono e de inação para mudar a situação. O 

risco de rompimento foi apontado pela Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Ceará (COGERH) quando técnicos do órgão observaram uma 

erosão significativa no talude montante da barragem. A ANA esteve no local 

e deflagrou situação de emergência (Figuras 2.300 e 2.301).

Desde que a barragem foi classificada como em situação de emergência, 

ações de melhorias estavam sendo feitas por ANA, COGERH, Defesa Civil e 

Prefeituras Municipais de Ubajara e Tianguá. No entanto, com o forte volume 

de chuvas na região e um dos sangradouros da barragem obstruído, a Defesa 

Civil emitiu um novo alerta de risco de rompimento, o que motivou a Prefeitura 

de Ubajara a evacuar o local. Segundo o prefeito de Ubajara, um gabinete de 

crise foi montado para monitorar a situação do açude e da região. 
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Figura 2.301 – Uma cratera se 
formou junto à face montante da 
barragem, sinalizando provável 
processo de erosão interna 
(Internet - www.sobral24horas.
com/2019/03/urgente-barragem-
granjeiro-em-ubajara.html - Acesso 
em 19/07/2019)

Figura 2.300 – Açude Granjeiro (Internet - 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.
br/editorias/regiao/online/barragem-do-
acude-granjeiro-e-embargada-pela-agencia-
nacional-das-aguas-1.2076217)
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3. Consequências do acidente

Cerca de 250 famílias que moravam no entorno da barragem do açude Granjeiro 

foram evacuadas para casas de parentes. Outras foram para o Santuário da 

Mãe Rainha, que fica no bairro São Sebastião, em uma área afastada. Ao todo, 

513 famílias deveriam ser retiradas, o que corresponde a 3.200 pessoas. No 

entanto, 960 moradores se recusaram a sair de suas residências. O balneário 

do Boi Morto foi esvaziado para evitar maiores inundações em caso de 

rompimento da barragem do açude Granjeiro. 

4. Medidas de recuperação

Medidas emergenciais foram tomadas imediatamente pela própria 

Prefeitura de Ubajara. Dentre elas estava a abertura de um vertedouro 

emergencial com a utilização de escavadeira para rebaixar o nível do 

reservatório. A recuperação do açude passaria, obviamente, por um 

processo de identificação das causas dos processos erosivos observados.

5. Causas do acidente 

As causas do aparecimento das cavidades junto ao talude de montante 

da barragem não haviam sido identificadas à época dos eventos. As 

características geométricas das cavidades levam a cogitar a ocorrência 

de processo erosivo interno no corpo da barragem, o que sinalizaria o 

surgimento de um mecanismo de piping.

6. Material consultado

Diário do Nordeste – Internet – Acesso em 20/04/2020 https://diariodonordeste.

verdesmares.com.br/editorias/regiao/online/barragem-do-cude-granjeiro-e-

embargada-pela-agencia-nacional-das-aguas-1.2076217 - 
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