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RESUMO 

Os açudes são construídos ao longo dos anos no semiárido nordestino para armazenar água tendo 

como principal finalidade o abastecimento humano. Também a água armazenada nos açudes é 

utilizada para irrigação, geração de energia e ainda os reservatórios são usados para piscicultura e 

lazer das pessoas. O presente trabalho faz uma análise da situação do açude Forquilha que foi 

construído na região norte do Estado do Ceará a quase 100 anos atrás. Concluiu-se que a obra de 

engenharia vem contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos habitantes do entorno do 

reservatório de água, porem as barragens que constituem o equipamento precisam de manutenção. 

Palavras-chave: açude Forquilha, barragens, água. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

     O Açude Forquilha foi um dos primeiros açudes a serem construídos pelo DNOCS (Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca) no estado do Ceará e um dos primeiros a ser construído na região 

norte do Estado do Ceará. Ao longo dos seus quase 100 anos de existência o açude Forquilha sangrou 

poucas vezes. 

      Prado (2009) detectou entre os impactos sobre o açude Forquilha, onde os de maior magnitude e 

relevância estão o desmatamento de suas margens, do leito dos rios e de sua bacia hidrográfica; a 

erosão, devido principalmente a atividades ali desenvolvidas; o assoreamento nas suas margens e no 

leito dos rios e as atividades agropecuárias, em suas margens e em toda a sua bacia hidráulica. 

 

1Universidade Estadual Vale do Acaraú: Avenida da Universidade S/N, Sobral- CE, juscelinochaves@hotmail.com 
2Universidade Estadual Vale do Acaraú: Avenida da Universidade S/N, Sobral- CE, gersonapoliano@hotmail.com 



 

     

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

1 

      Quando foi fundado o DNOCS em 1909 ele era chamado de IOCS (Inspetoria de Obras Conta a 

Seca) ficando com esse nome até 1919, e em 1945 passou a se chamar DNOCS (Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca) (BANDEIRA JÚNIOR, 2017). 

      No ano de 2014 foi feita a análise da qualidade microbiológica e avaliação do estado trófico de 

amostras de água do açude Forquilha no Estado do Ceará e foi concluído que a água na servia para 

consumo humano (ARAÚJO, 2014). 

      Pesquisadores fizeram uma análise das características morfométricas da bacia hidrográfica do 

açude Forquilha, no município de Forquilha (COSTA, 2012). 

      O principal objetivo deste trabalho foi fazer uma análise da situação das barragens do açude 

Forquilha localizado na região norte do Estado do Ceará. 

 

METODOLOGIA 

 

      O presente trabalho foi realizado através de visitas in loco ao reservatório em áreas distintas do 

açude Forquilha onde foram feitos registros fotográficos. Também foi feita uma pesquisa de cunho 

bibliográfico em sites, artigos, capítulo de livro etc. 

        

BARRAGENS DO AÇUDE FORQUILHA 

 

      O açude Forquilha localizado na região norte do Estado do Ceará fazendo parte da bacia do Rio 

Acaraú. A Figura 1 mostra o açude Forquilha e a cidade de Forquilha que cresceu devido à existência 

do açude. As barragens do açude Forquilha barraram o riacho Oficina e o riacho Conceição. 

      Existem três rios da bacia do rio Acaraú, que são o rio Madeira, o rio dos Macacos e o rio Sabonete 

que passam próximo ao açude Forquilha. O açude possui duas barragens onde foram encontradas a 

barragem principal e uma barragem menor chamada barragem auxiliar. As barragens são de terra 

homogênea, deixando o açude com capacidade de mais de 50 milhões de metros cúbicos de água no 

seu reservatório. 
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Figura 1. Açude Forquilha e a cidade de Forquilha. Fonte: GOOGLE MAPS, 2020. 

  

      A Figura 2 mostra a pedra fundamental da construção do açude Forquilha onde na época o 

DNOCS era chamado de IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Conta a Seca) nome dado em 1919 que 

foi o ano de início da construção do açude, o nome mudou para DNOCS no ano de 1945 enquanto 

que o açude Forquilha começou a ser construído em 1919. O açude possui duas barragens uma 

principal e outra auxiliar. 

 

 

Figura 2. Pedra fundamental da construção do açude Forquilha. Fonte: Própria, 2014. 
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     A barragem auxiliar do açude apresenta pontos de erosão onde foram localizados locais, onde as 

pedras da barragem estão soltas justamente na contenção da barragem onde se percebeu a necessidade 

de reparo (reconstrução) de alguns locais do talude da barragem. O açude foi construído a mais de 90 

anos e não possui documentação. O açude possui a barragem principal localizada perpendicularmente 

a barragem auxiliar, onde sobre a crista da barragem principal passa a rodovia BR-222. Foi possível 

perceber de cima da barragem auxiliar, a barragem principal e a utilização do reservatório para a 

piscicultura, onde alguns barcos ficam na margem do açude esperando os pescadores (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Reservatório do açude Forquilha. Fonte: Própria, 2019.  

 

      Conforme a Figura 4 é possível perceber que a construção do açude começou em 1919 e só foi 

concluído em 1928, onde os anos podem ser visto na encosta da barragem a montante. O açude 

Forquilha possui a barragem principal, onde sobre a crista da barragem passa a BR-222 e na barragem 

auxiliar encontramos a tomada d’água.  Percebeu-se no talude de jusante da barragem auxiliar, o ano 

de início e fim da construção do açude Forquilha. Foi possível perceber também árvores (arbustos) 

crescendo no talude de jusante da barragem auxiliar em grande parte de sua extensão. 
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Figura 4. Barragem auxiliar com o ano de construção do açude, que começou em 1919. Fonte: 

Própria, 2019. 

 

      Na Figura 5 constatou-se que a torre da tomada d'agua apresenta uma grande quantidade de pontos 

de corrosão na tubulção feita de aço, como tambem foram encontrdas maifestações patológicas na 

estrutura de concreto e na ponte que liga a torre da tomada d'agua à crista da barragem, valendo 

ressaltar que o local onde está localizada a tomada d'agua é na barragem auxiliar. 

  

 

Figura 5. Torre da tomada dágua. Fonte: Própria, 2014. 

 

     Em cima da crista da barragem auxiliar existe uma rodovia não pavimentada que dar acesso ao 

sangradouro do reservatório, a Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade de Forquilha e ao 
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restaurante (lazer), como também a algumas casas que existem na margem do açude. Também pela 

barragem auxiliar, é possível ter acesso às propriedades que ficam na vazante do açude através de 

uma estrada carroçável que passa na crista da barragem, sem ter nenhum guarda corpo (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Rodovia não pavimentada sobre a crista da barragem auxiliar. Fonte: Própria, 2013. 

 

      A rodovia federal BR-222 passa em cima da crista da barragem principal do açude Forquilha, 

onde se constatou um intenso fluxo de veículos, principalmente caminhões. A Figura 7 mostra o início 

da crista barragem principal no sentido de Fortaleza para a cidade de Forquilha, onde é possível se 

perceber o final do acostamento da BR-222 antes de chegar à crista da barragem principal e no final 

pode ser visto a existência de casas, e a caixa d’água que vai abastecer a cidade de Forquilha. 

 

 

Figura 7. Início da crista barragem principal no sentido de Fortaleza para a cidade de Forquilha. 

Fonte: Própria, 2013. 
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      No mês de junho de 2017 mesmo com as chuvas que ocorrem existem 3 (três) poços profundos 

onde eles jogam água salobra (salgada) na estação de tratamento de água da CAGECE e depois é 

distribuída para população. Existem dois poços profundos onde a água é doce e não é tratada, ou seja, 

não passa pela distribuição da CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará). A água 

era tirada de balde em torneiras nos próprios poços profundos. 

      Depois das chuvas do ano de 2017, o volume de água do açude Forquilha subiu de 3% para 20%. 

O açude Arrebita, que é outro açude que também está localizado no município de Forquilha, chegou 

perto de 60% do volume de água, depois das chuvas do ano de 2017. Na Figura 8 pode ser percebida, 

a barragem auxiliar do açude e uma parte do guarda corpo localizado em cima da barragem principal 

por onde, em cima de sua crista passa a BR-222. 

 

 

Figura 8. Açude Forquilha no ano de 2017. Fonte: Própria, 2017. 

. 

      A Figura 9 mostra a barragem principal do açude Forquilha no ano de 2018, onde o açude recebeu 

uma boa recarga de água. Pode se perceber também a rodovia federal BR-222 sobre a crista barragem, 

onde à montante da barragem temos uma vegetação densa. A crista da barragem principal é iluminada 

para evitar acidentes à noite, e possui guarda corpo ao longo de todo o seu comprimento, tanto do 

lado de montante, como do lado de jusante da barragem. É possível se perceber também, o início da 

crista barragem principal no sentido da cidade de Forquilha para a cidade de Fortaleza que é a capital 

do Estado do Ceará. Foi percebida também a existência de árvores no talude de montante da barragem 

principal em toda a sua extensão. 
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Figura 9. Barragem principal do açude Forquilha no ano de 2018. Fonte: Própria, 2018. 

 

CONCLUSÃO 

 

      As barragens do açude apresentam pontos de erosão, onde foram localizados locais onde as pedras 

da barragem estão soltas justamente na contenção da barragem, onde foi possível se perceber a 

necessidade de reparo (reconstrução) de alguns locais do talude da barragem auxiliar. 

      Sobre as cristas das duas barragens passam rodovias, onde na barragem principal a rodovia é 

pavimentada, enquanto na barragem auxiliar a rodovia não é pavimentada, valendo ressaltar que as 

barragens precisão de manutenção.        
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