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RESUMO: Ao longo de toda a história da humanidade o homem vem construindo barragens 

(açudes) para represar a água. Muitas pequenas barragens foram construídas sem o 

acompanhamento de um engenheiro de construção de barragens. O presente trabalho tem por 

objetivo analisar as condições do Açude Juazeiro e seu benefício no município de Forquilha no 

Estado do Ceará, onde para realizar esse trabalho foram feitas visitas in loco. Foi possível concluir 

que o Açude Juazeiro não está catalogado e nem é monitorado pela Secretaria de Recursos Hídricos 

do Estado do Ceará. Também foi possível perceber que aumentou a construção de edificações no 

entorno do reservatório.  

 

Palavras-chave: Açude Juazeiro, barragem, Forquilha. 

 

INTRODUÇÃO 

 

         A construção dos reservatórios hídricos no semiárido brasileiro surge como sendo um dos 

primeiros sistemas de engenharia para “combate” ou mitigação dos efeitos produzidos pelo fenômeno 

da seca (Pereira Neto, 2017). 

      A construção de pequenos açudes no semiárido do Nordeste brasileiro por motivos históricos, 

climáticos e políticos, desenvolve-se de forma intensa, porém desordenada, fazendo-se necessário a 

implantação de programas para o licenciamento da execução destas obras, o cadastramento, o 

monitoramento e treinamento dos usuários, através das ações dos órgãos públicos responsáveis pela 

gestão de recursos hídricos. A falta destas ações tem implicado em inadequações que afetam desde o 

processo construtivo, a manutenção, conservação e utilização adequada destas fontes de 

disponibilidade hídrica, impedindo a sua otimizada utilização (Silva, 2009). 

       Em todo o semiárido brasileiro existe uma grande demanda por água pois é uma região que tem 

uma população maior que outras regiões do Brasil. Faz-se necessário a procura por alternativas para 

a falta d’água na região do semiárido brasileiro, ou seja, podemos além da construção dos açudes 

trazer a água de outras bacias hidrográficas como o que estão fazendo com a transposição do Rio São 

Francisco, pois levar essa população para onde existe mais água sai bem mais caro para o governo 

(Sales, 2020). 

      O Rio Acaraú na cidade de Sobral, fica distante de Forquilha 18 km (Pereira, 2020). O Rio Oficina 

que é barrado pelo Açude Juazeiro está localizado no município de Forquilha e é afluente do Rio 

Acaraú. 

      O objetivo desse trabalho foi fazer uma análise do Açude Juazeiro localizado no município de 

Forquilha no Estado do Ceará. 
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METODOLOGIA 

 

       O presente trabalho foi realizado através de visita in loco ao Açude Juazeiro onde foram feitos 

registros fotográficos, tanto do açude como das edificações (empreendimentos) construídos no 

entorno do açude. Também foi feita uma pesquisa de cunho bibliográfico a livros, artigos etc.  

       Foi também feita uma pesquisa no site da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

(COGERH - Companhia de Gestão de Recursos Hídricos) para verificar se o Açude Juazeiro está 

catalogado entre os diversos açudes existente no Estado do Ceará e saber se existe um monitoramento 

feito pelo órgão do Governo do Estado do Ceará.  

     Os dados (capacidade do reservatório e o rio que foi barrado) do Açude Juazeiro, foram coletados 

em um posto do DNOCS ( Departamento Nacional de Obras Contra Seca) localizado na margem do 

Açude Forquilha, na cidade de Forquilha na região Norte do Estado do Ceará. 

 

O AÇUDE JUAZEIRO 

 

       O Açude Juazeiro foi construído no município de Forquilha localizado na região Norte do Estado 

do Ceará e está localizado a cerca de 210 km de distância da cidade de Fortaleza, capital do Estado 

do Ceará.  

       O Açude Juazeiro barra o Rio Oficina afluente do Rio Acaraú e tem uma capacidade de 

armazenamento de 1milhão de m3 de água. Foi possível perceber que hoje existe um pequeno 

povoado no entorno do Açude Juazeiro e até uma fábrica de cal foi construída bem próximo da 

ombreira direita da barragem como pode ser visto na Figura 1.  

 

Figura 1. Pequeno povoado em torno do Açude Juazeiro e a fábrica de cal. 

 
Fonte: Própria. 

  

       A Figura 2 mostra a barragem, o reservatório do Açude Juazeiro e algumas edificações que foram 

construídas próximo à ombreira direita da barragem. Foi possível constar que essa barragem contribui 

para que o Açude de Forquilha não sangre com maior frequência, pois o Açude Forquilha fica a 

jusante do Açude Juazeiro e foi construído anteriormente ao Açude Juazeiro.  
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Figura 2. A barragem, o reservatório do Açude Juazeiro e algumas edificações. 

 
Fonte: Própria. 

 

       Nas margens do Rio Oficina bem próximo a barragem, ou seja, a menos de 100 metros da 

barragem do Açude Juazeiro existe uma fábrica de cal branco. Os fornos são queimados a lenha o 

que gera um desmatamento na região. A Figura 03 mostra um forno queimando o calcário para 

fabricar a cal virgem (cal branco) na fábrica e o reservatório do Açude Juazeiro bem próximo ao forno 

da fábrica de cal. 

 

Figura 03. Forno queimando o calcário para fabricar a cal virgem e o reservatório do Açude 

Juazeiro. 

 
Fonte: Própria. 

 

       A Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará não faz o monitoramento do Açude 

Juazeiro, ressaltando que todos os açudes de maior porte do Estado do Ceará são monitorados, ou 

seja, é possível dizer o quanto de água existe no reservatório em cada dia do ano. A falta de 

monitoramento do Açude Juazeiro se dar por ele ter uma pequena capacidade de armazenamento de 

água. 

       Na realidade muitas pequenas barragens foram construídas e não são catalogadas pelo governo 

do Estado do Ceará.  

       O Açude Juazeiro também é utilizado para a psicultura, serve para plantação de culturas em suas 

vazantes como também, para que os animais (ovinos) possam beber água.  

       Foi também possível perceber a existência da plantação de algumas culturas (banana, capim 

elefante etc.) na jusante da barragem (Figura 4). 
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Figura 4. Plantação de algumas culturas (banana, capim elefante etc.) na jusante da barragem. 

 
Fonte: Própria. 

 

         Faz-se necessário uma maior análise para saber as verdadeiras condições da segurança da 

barragem do Açude Juazeiro. 

 

CONCLUSÃO 

 

      O Açude Juazeiro contribui para que o Açude de Forquilha, que fica localizado a jusante não 

sangre com maior frequência. 

      Foi possível perceber um aumento da construção de edificações próximas, tanto a ombreira direita 

como a ombreira esquerda da barragem do Açude Juazeiro, onde inclusive foi possível encontrar uma 

fábrica de cal. 

      O Açude Juazeiro não está catalogado e nem é monitorado pela Secretaria de Recursos Hídricos 

do Estado do Ceará para se saber as condições de segurança da barragem, pois é um dos pequenos 

açudes do semiárido nordestino. 
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