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1. Descrição da barragem

Palmácia é um município do Estado do Ceará, situado 60 km a sudoeste 

de Fortaleza, na chamada Bacia Metropolitana. Em épocas diversas, açudes 

localizados na referida área têm sido danificados pela incapacidade dos 

sangradouros escoarem os picos de cheias, em geral concentradas em curtos 

espaços de tempo. Trata-se de casos típicos de rupturas por galgamento 

que afetam, via de regra, uma sucessão de pequenos barramentos. 

Este processo é comum a todas as bacias hidrográficas no País em que açudes 

e barragens de porte pequeno são frequentemente construídos sem projeto 

e sem a adequada caracterização e controle dos materiais empregados. 

Em geral, a documentação disponível é de cunho jornalístico, limitada ao 

noticiário regional na época de sua ocorrência. Com frequência, nem mesmo 

se dispõe de dados suficientes para a localização dos sítios atingidos.

Assim, o caso de Palmácia merece ser registrado justamente por tipificar a 

carência de informações precisas e confiáveis.

2. Descrição do acidente

Segundo consta em Oliveira (2008), em abril de 2001, seis pequenos açudes 

foram arrombados devido à forte precipitação ocorrida, o que mobilizou 

uma cheia com vazão superior à capacidade dos sangradouros. Trata-se de 

um evento tipicamente em série (ou em cascata) em que o arrombamento 

de um primeiro açude provoca uma onda de cheia que atinge e ultrapassa 

a capacidade de escoamento de outros barramentos, causando, 

sucessivamente, o galgamento e a posterior destruição destes.

Segundo a COGERH, o mesmo processo de galgamento em cascata 

voltou a se manifestar em 2002, mas o registro é superficial, carecendo de 

informações detalhadas.
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3. Consequências do acidente

Como já referido, a principal consequência a ser registrada é a perda do 

açude, arrombado após o galgamento (Figura 2.449). Não foi encontrado 

registro de danos a pessoas ou propriedades a jusante dos sítios atingidos.

4. Medidas de recuperação

Não foram encontradas informações a respeito da recuperação dos açudes 

arrombados.

5. Causas do acidente 

As causas dos acidentes, já abordadas anteriormente, residem na 

inadequação dos dispositivos de descarga, geralmente subdimensionados 

e incapazes de fazer face à súbita elevação das vazões afluentes em cheias, 

como consequência de chuvas intensas e concentradas nas respectivas 

áreas de drenagem. O atendimento a critérios de projeto que se baseiam 

no registro histórico de vazões e pluviosidade local e/ou regional pode 

contribuir para reduzir de forma drástica a ocorrência de situações que 

coloquem em risco a segurança dos empreendimentos. 
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Figura 2.449 - Arrombamento de açudes em Palmácia, em 2001 e 2002 
(COGERH, 2006)
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