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ooupação do meio fìsico.

A região em estucfo aplesenta todos os problemas básicos encontraclos nas grancles
áreas urbanas, particularmente do mau uso de suas águas subterrâneas e degradação
qualitativa dos recursos hídricos em geral, conseqüência da ocupação cresordenada do meio
fisico e da falta de conscientização da população e órgãos de planejamento
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Existem nove (9) bacias hidrográficas na RM[: são Gonçalo. cnuipe, Juá, ceará,
Maranguape, cocó, Pacoti, catu e caponga Funda, caracterizadas pela existência de rios
intermitentes, mas que são utilizados para a rormação de lagos artilìciais, responsáveis por
aproximarlamente 6576 do abastecimento d.água da RN4Ir.

os açudes pacoti-Riachão-Gavião (5 1 1 hmr). pacajus ( 148 hm:r) e Acarape do
Meio (34 hni3) r'epresentam os principais reservatórios de água superfìcial par-a abastecime'ro
da RMF Existem perdas d'água d,e 45%o enfreos vorumes distribuidos ( l2.gó4.590 m3/mês) 
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medidos (6.597 649 m3/mês). cremonstrando que é preciso a implementação urgente de uma
politica de planej amento operacional.

Na área foran defìnidos quatro (4) sistemas aqüíferos: Dunas/paleoclunas

Quaternárias, Aluviões Recentes, Sedimentos Terciários Barreiras e Rochas do EmbasanìenIo
Precambriano, com o primeiro apresentan<lo a melhor vocação aqüífera.

O Sistema DunasÆaleodunas é um aqüífero livre com espessura média satu¡acl¿r

de 6,0 metros, nível estático predominantemente inferior a 4,0 metros, vazão média de 6.0
m3lh. porosidade efetiva estimada em | 5To. condutividade hidráulica de 0,73 a 2.5 x lo-.rn/s
e transmissivida de de 2.4 a'.'^o rnz/h. suas águas são, no geral, captadas por poços tubulares
rasos com profundidades entre 10 e l5 metros.

As Aluviões não são explotadas em função do elevado grau de poluição a que
estão submetidas O Barreiras é um aqüifero livre, localmente semi-conlìnado por niveis silto-
atgilosos, com sspessura média saturada de l5 metros, nível estático médio de g,6 metros,
sendo explotado por poços tuburares com profundidades entre 30 e 50 metros, que cedem
vazão média de 2,8 m3/h.

O Cristalino possui pequena vocação hidrogeológica, apresentando_se

heterogêneo e anisotrópico, pennitindo recarga, armazenamento e fluxo hídrico subterrâneo
nas zonas com fiaturas abertas, interconectadas e com zonas de recarga. o nivel estático
médio.é de 6,0 metros e os poços nesse contexto possuem profundidacres entre 30 e g0 metros
com vazão predominantemente abaixo de 2.0 ml/h.

Existem 56.8 milhões de m3lano para as reservas renováveis, distribuídos entre as
Dunas/Paleodunas' e Ba.reiras, com 41,5 e 15.3 ¡nilhões cre ml/ano respectivamente As
reservas permanentes correspondem a 638.3 milhões de m3 calouladas para Dunas/paleoclunas
( I 77,3 milhões de m:') e Barreiras (461 milhões de m3)

os recursos exprotáveis foram calculados sob a forma de disponibiricrade
potencial (Sistemas Dunas,/paleodunas e Barreiras) que apresentou um varor minimo de 200
milhões de m3/ano) e efetiva (sistemas Dunas/pareodunas. Barreiras e cristalino) que
corresponde a 23.6 milhões cre ml/ano. ou seja. somente 3.7o/o dasreservas permanentes
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No geral as águas subterrâneas são croretadas sódicas, com boa quaridade fisic.-
química, mas possuindo probremas quanto a qualidade bacteriológica em flrnção cre

colifbrmes fecais, com a presença predominante da bactéria Eschirj_cllril ooli.

As águas superficiais estão poluídas bacteriorogicamenre, resurrado da disposição
direta de efluentes domésticos e/ou industriais que transformam os uLrrsos d,água em
verdadeiros esgotos a céu aberto.

As fonfes potenciais e/ou efetivas cle poluição das águas subterrâneas são: intrusão
salina' sistema de esgotamento sanitário, águas super{ciais poluidas, postos de serviço,
resíduos sólidos (domésticos e industriais), cemitérios e a construção cre poços tubulares sem
critérios téonicos

Foram definidos quatro (4) níveis de lulnerabilidade natural na área: Extrema
(Dunas/Paleodunas e Aluviões), Arta (cristarino com fraturas abertas), Arta a Mode¡ada
(tsarreiras) e Baixa a Muito Baixa (cristarino com Íiaturas fechadas e/ou sem fraturas).

As águas subterrâneas constituem um recurso estratégico, particular.mente
periodos de estiagem, responsável pelo abastecimento cre aproximacr.men re 35(,/o

população da RMF.
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The present Thesis meets the final requirement ofthe Doctorate Program in

the Mineral Resources and Hydrogeology concentration area ofthe Geosciences lnstitute

ofthe University of São Paulo, Brazil.

T'he study has been developed in the Metropolitan Region of Fortaleza

(MRF), in the State of Ceará, with the goal of stabtishing standards t'or the optimization

of the integratecl management of water resources, both surface and underground,

introducing hydrogeologic fundamentals based on use and occupation of the physical

envir olment.

The target area presents all common problems found in large urban regions,

specially the bad use of ground water and quality degradation of water resources in

general, due to inadequate occupation of the urban space and lack of educated

conscience ofboth population and planning agencies.

The str"rcly methoclology consisted of bibliographic resear<;h, inventory ol
water points and contarnination potential sources, physical-chemical and bacteliological

analysis, elaboration of thematic bases, fìelcl work ancl d¿ìta treatment. T'he resulting data

bank contains information of 4,465 tubular r.vells, 426 sulface reservoirs (dams), 309

lakes, 1,478 physical-chemical analyses, 1,073 bacteriological analyses, 178 gas stations,

and 97 contaminating indì-rsh'ies.

In the MRF are founcl nine hydrographic basins: São Gonçalo, Cauipe, Juá,

Ceará, Maranguape, Cooó, Pacoti, Catu, and Caponga Funda, all oharacterized by

intermitent rivers which have been dammed to form arti{icial lakes (reservoirs),

responsible for about 65% of the RMF water sr"rpply.

The reservoir systems of Pacoti-Riachão-Gavião (5tl hm3). Pacajus (148

hm3) and Acarape do Meio (34 hm3) are the main sources of water supply for the RMF.

Total losses teach 45'r/o of delivered (12,864,590 m]/month) and measured (6,587,649
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m3/month) volumes, demonstrating the urgent need of improvements in the distribution

systern by the local water company.

Three aquifer systems were defined: Quaternary Dunes and Paleodunes,

Recent Alluvial, Barreiras Tertiary Sediments, and Precambrian Basement Rocks, the

frrst beeing the most important in terms of potential.

The Dunes and Paleodunes System is a free aquifer lvith average saturated

thiokness of 6 m, static level usually under 4 m, average yelcl of 6 mr/h, efective porosity

estimated as 15yo, hydraulic con<luctivity between 0.73 and 2.5 x 1O-'t m/s and

transmissibility between 2.4 and 1.O m'ih. tts waters are generally obtained through

shallow tubular wells, l0 to I 5 m deep.

The Alluvial Systems are usually not exploited due to their high degree of

contamination. The Barreiras is a free aquifèr, locally semi-confìned by clay-silty strata,

with average saturated thickness of 15 m, mean static level of 8.6 m, exploited through

tubular wells 30 to 50 m deep, which average yeld of 2.8 m3/h.

The Pracambrian (Crystalline) System shows a very low hydrogeologic

potential. lt is heterogeneous and anisotropic, allowing recharge, storage ancl flow in

zones with interconnected open fractures, with recharge zones. The mean static levcl is

of 6 rn and wells are 30 to 80 rn deep, yelding usually bellow 2 m3/h.

'l'here are 56,800,000 m3 in renewable reserves, clistributed between the

Dunes/Paleodunes (41,500,000 m3) and the Barreiras (15,300,000 m3) systems.

Permanent reserves reach 638,300,000 mr distributed between Dunes/Paleodunes

( I I 7.300.000 mr.¡ and ßarreilas 146 1.000,000 mr_¡.

The exploitable resources were calculated as potential disponibility

(Dunes/Paleodunes and Balreiras), reaching a minimum value of 200,000,000 m3/year',

and efective disponibility (Dunes/Paleodunes, Barreiras and Precambrian), reaching

23,600,000 mslyear, or only 33%o of the permanent reselves.

xvi



ln general, ground waters are soclium cloride rich' with good physical-

u chemical qualìty, but with poor bacteriologioal quality due to high contents ol fecal

collifbrms, mainly Eschirichia coli.

'l'he biological contamination of grouncl waters is the result of direct

disposition of domestic and indust|ial efluents, which make rivers and creeks true open

sewage channels.

Potential or etèctive sources of ground water contamination are: marine

intrusion, lack or failure of sanitary systems, contaminated surface waters, gas stations,

solid residues (domestic ancl industrial), cemiteries, and lack of tecnical criteria in the

construction of tubular wells.

Four levels of natural vulnerability were defrned for the MRF àrea. exlfefite

(DunesÆaleodu nes), high (Precambrian with open fiactures), high ttt moderaÍe

(Barreiras),and low fo very ir-rw (unfractured or closed fractured Precambrian).

Ground watet is a strategic resoutce, specially in the drought periods, and is

the source of supply lbr aproximately 35% ofthe total MRIì population
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1. TNTRODUÇÃO

Este documento representa o requisito final exigido pelo programa de I)outorado
na Área cle Concentração em Recursos Minerais e Hidrogeologia do Instituto de Geociências

da universidade de São Paulo - Ic/usp. A pesquisa hidrogeológica tbr realizada na Região
Metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresenta, ao mesmo tempo, os problemas

derivados da escassez periódica de água para atender a demancla, o ma' uso das águas

subterrâneas e a ocupação aleatória e desordenada do meio {ìsico. Esta pesquisa busca

ofèrecer subsídios hidrogeológicos para que, integrados a realidade da área, possam, de

maneira objetiva, contribuir para solucionar, ou amenizar, o problema de água mediante uma
política de uso e ocupação do meio fisico que leve em consideração a necessiclade urgente de

proteção das águas subterrâneas, reserva estratégica.

1.1. Considerações Gerais

Estima-se que o volume armazenado <re água subterrânea seja de 9,5 r¡ilhões cre

km3. ou seja, aproximadamente 68 vezes o volume total de água cloce liquida existente na

Terra, representando cerca d,e 9'l%o do total dos recursos hídricos líquiclos (REBOUÇAS,

199'7).

' Em 1969, a UNESCO estimou que no ano 2.000 as cremancras rnundiais de água

atingiriam 18.700 kmr/ano. <list'il¡uídas para uso doméstico (600 km3/ano). indústrÍa. (1.700

km3/ano). irrigação (7.000 km3iano). diluição de esgotos (9.000 kmr/ano) e outras utilizações
(400 km3/ano) (REBOUÇAS. 1980),

os seguintes fatos contribuem para explicar a procura cla água subterrânea pelo

usuário em geral:

l) São. desde que em condições naturais, isentas de organismos patógenos,

turbidez, cor e sabor. com a proliferação de doenças de veiculação hiclrica. pzrrticularmente

2



em áreas urbanas de grandes concentrações populacionais e/ou que consomem água sem um
tratamento prévio, o usuário entende que a água subter¡ânea encontra-se melhor protegida dos
agentes poluidores, e que as camadas rochosas podem desenvolver a função de filtro.
Dispensam, assim, custos onerosos com tratamentos fisico-químicos, restringindo-se, na

maioria dos casos, a tratamento convencional simples (aeração, filtração, etc.).

2) Estão melhor protegidas da cvaporação. Este fàto leva a uma parcela hídrìca
evaporada muito menor do aquela perdida no reservatório superfìcial, e isto é impor.tante em

áreas onde a evaporação é crítica, a exemplo do Nordeste do Brasil. Assim, em períodos cle

estiagem, quanclo os reservatórios ficam com um percentual reduzido da sua capacidarle

máxima de armazenamento, muitas vezes com menos de 209/o, os aqüíferos dispõem de água
potável para atender, total ou parcialmente, a demancia solicitada;

3) o investimento para captação de água subterrâ'ea pode ser parcelado. A
medida em que a demanda aumenta, o usuário pode construir seus poços, adequando-os ao

volume d'água solicitado, permitindo-se, desta forma, trabalhar com um parcelamento de

custos c investimento seguro relativr.r a procura hidrica,

4) No geral situam-se no rocal, ou muito próximo, da demanda. Assim custos
maiores com aduções são dispcnsados;

5) Representam fontes principais ou complementares de abastecimento doméstico.
industrial ou enr prática agricolas. É 

"o,nur' 
a existência de poços tubulares operados paa

hns diversos, atendendo a demanda principal ou servindo como reserya estratégica, utilizados
em períodos criticos de estiagem ou por razões de segurança;

6) Normalmente o prazo para estudo, perfuração, completação e instalação cro

poço t'bular é pec¡ueno, oscilando em função de poucos dias quando se trata de uma obra
isolada e de pequeno porte (inferior a 100 metros de profundidade), fazendo com que o

usuário venha a ter sua solicitação atendicla em um curto periodo de tempo. como na maioria
dos casos a obra de captação é requerida em momentos emergenciais, o fator tempo ó

primordial.



7) Associada aos impactos ambientais, verifica-se que a construçào de poços

tubulares não implica em modificações do meio fisico, tendo uma área superficial de

inlluência bastante reduzida. Moditicaçòes do meio ambiente ocorrem quando a obra nào

obedece aos padrões técnicos recomendados pelas normas existentes.

A crescente demancla de água como conseqüência clo aumento da taxa de

crescimento populacional, da necessidade de produção de mais alirnentos e crescimento do

setor industrial, além da deterioração qualitativa dos recursos hídricos superficiais, toma a
água subterrânea um patrimônio de valor imensurável, capaz de funcionar como reserva

estratégica e influenciar decisivamente no desenvolvimento político-sócioeconômico de

qualquer comuniclade.

Associado ao problema de poluição cla água, falta e/ou escassez e a

implementação urgente de uma política de gestão integrada dos recursos hídricos, todos os

governos a nivel mundial se deparam com a"crise da agua potavel'para o próximo século.

Mais de 50% da população mundial se encontra em grandes centros urbanos e isto

laz com que exista a degradação qualitativa dos mananciais superficiais de águas potáveis. o
papel das águas subterâneas como fator estratégico de abastecimento torna-se relevante,

tendendo a desenvolver-se cada vez mais rapidamente à medida em que são estudadas de

forma integrada com o meio ambiente e a ocupação do meio fisico.

1.2. Localização da Área

A área de estudo está situada na porção nordeste do Estaclo do ceará, Região
Nordeste clo Brasil, abrangendo totallnente a Região N4etropolitana de Fortaleza. ocupa uma
superficie de 3.483 km2 e é composta pelos municípios de Aquiraz (47r km2¡, Eusébio (75

km2). Fortaleza (336 km?). Guaiúba (25g km2). pacatuba (l4l kn2). Itaitinga (154 km2).

Maranguape (672 km2). Maracanaú (82 km'?) e caucaìa ( r.293 k*ì'). conf'orme se visualiza na

fìgura 0l

Limita-se ao norte com o oceano Atrântico; ao sul cor' os mr.rnicípios de

caridade. Palmácia, Redenção, Acarape, pacajus e Florizonte, ao leste co*r l)incloretama c
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com o oceano Atlântico; e, finalmente, ao oeste com os municípios de São Gonçalo clo
Amarante e Pentecoste.

1.3. Objetivos

Esta pesquisa tem por objetivo geral traçar diretrizes para maximiza o
aproveitamento integrado dos recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza^ sob
uma visão sistêmica e uso racional das águas superficiais e subterrâneas.

Os objetivos específicos são.

L Caracterizar hidrogeologicamente a Região Metropolitana de Forlaleza
e estabelecer a relação existente entre oferta e demanda d,água na região;

2 Caracterizar as fontes de abastecimento cr'água, enfocando principarmente as
águas subterrâneas, explicitando as condições de uso e proieçào;

3 Propor diretrizes à explotação integrada das águas subterrâneas, sob a visão ae
bem estratégico e vital, e uma utilização conjunta corn os mananciais de superficie de mocro a

solucionar, ou amenizar, a problemática derivacra tla escassez d'água na região,
particularmente em perioclos de longa estiagem.
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2. METODOLOGIA DE TRABALTIO

Este trabalho constou de difèrentes fäses nas quais, através cia metodologia
utilizada, se buscou obter subsídios para o desenvolvimento dos tópicos propostos de modo a

atingiî os objetivos do estudo.

2.1. Pesquisa Bibliográfica

o levantamento bibliográfico teve por objetivo obter daclos referentes aos

aspectos sócioeconômicos, geo-ambientais, hidrogeológicos e dos recursos hídricos;

superfrciais, gerando informações sobre a área de estudo. Assim, procedeu-se o cadastro de

trabalhos técnicos e mapas diversos que foram utilizados de forma integrada para a elaboraçào
das bases preliminares, cadastro de oferta e demanda d'água e do aceryo técnico
correlacionável ao tema desenvolvido.

As citações bibliográficas no decorrer do texto são pertinentes a cada trabalho
desenvolvido, refleti'do o conteúdo, a inrportância e o tópico a que está associado. Ressalta-

se o pequeno número de trabalhos de caráter hidrogeológico efetuados na RMF, destacando_

se BELTRÃO & MANOEL FTI"FIO (r973), MOnAIS er ar (1984), tlrANcrlr et al, 1984 (in
AUMEF, 1984), ARAúJO & LEAL (1990), CAVALCANTE et al (1990) e cAVALCANTE
( I 993), além do trabalho a nivel regional efètuaclo por FRACAI-,OSS t Jr. para o plano

Estadual de Recursos Hidricos do Estado do Ceará (CEARÁ, 1992)

f)ois trabalhos oontribuíram sensivelmente para o conhecimento dos problemas

geo-ambientais na I{MI;. o de BRANDÀO er al (lc)95) e COLARES qq6). com o primeiro
enfbcando a oaracterização geo-ambiental e a ocupação desordenada da RMF, e o segunclo

abordando o mapeamento geotéonicoi ambiental da referida região.

Mapas diversos e em escalas variando entre 1:10.000 e r:100.000 hram obticlos. a

exemplo de mapas geológico, prani-altimétrico, geomorfológico, cre cobertura vegetal e

pedológico, entre outros, os quais foram integrados ou modilìcados para elabor.ação das bases

utilizadas.
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2.2. câdastro de Pontos d'Água e de Anárises Físico-euímicas e Bacteriorógicas

o cadastro compreendeu o levantamento de fichas até rg95 refèrentes a 4.465
poços tubulares, 309 lagoas, 426 açudes, 1.47g análises lÌsico-quimicas e 1.073

bacteriológicas.

As fichas dos poços encontram-se nos Bancos de Dados da Funclação cearense de

Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME, Departamento Nacional de produção

Mineral DNPM e companhia de pesquisa de Recursos Minerais - cpRM e nos arquivos da

Superintendência de obras Hidráulicas do Estado do ceará - SOHIDRA, I)epartamento
Nacional de obras contra as secas - DNocs, compa'hia de Água e Esgoto do Estado do
ceará cAGECE, PHD Geotécnica e construções Ltda. e TERRA perfurações Ltda.

o trabalho teve por finalidade obter informações sobre os dados técnicos
construtivos, litológicos e hidrogeológicos, bem como ter subsídios para o acompanhamento

da evolução temporal e distribuição espacial dos poços na área estudada.

os dados sobre mananciais superficiais estão arquivados na Secretaria cle

Desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de For.taleza - SEDURB, companhia de

cestão dos Recursos llídrioos do Estado do ceará - coGERllsecretaria dos Recursos
Ilidricos e Secretaria de Meio Ambiente do Estaclo do Ceará SEMACE

O levantamento das infbrmações sobre espelhos cl.água (açudes e lagoas)
objetìvou conheoer a disttibuição espacial dos reservatórios, áreas, volr"rmes armazenados e

situação atual, além de obter conhecimentos sobre os sistemas de abastecimento operados
para a RMF, população abastecida e soluções implementadas em periodos de estiagens. o
número de lagoas e açudes foi obtido do trabalho realizado pela AUMEF (19s4) à partir de
mapas planì-altimétricos na escala 1.20.000 e interpretação de fotografias aér-eas l :40.000.

As análises fisico-químicas e bacteriológicas das águas estão nos arquivos da
CAGECE, SEMACE e CPRM.



O cadastramento delas serwirá, fundamentalmente, para a caracterizaçào

hidroquímica das unidades aqùífèras, e possibilitará o conhecimento sobre poluição das àguas

subterrâneas, particularmente na Grande Fortaleza, onde os recursos hidricos estão fortemente

submeticlos aos impactos antrópicos. AIém disso, permitirá o conhecimento qualitativo clas

águas superfrciais, alvo de disposição de rejeitos urbanos e industriaìs.

Como todos os dados estão disponíveis ao usuário, seja em papel ou rneio

magnético, e sofrem constantes acréscimo de infomações, julgamos desnecessária a simples

compilação dos mesmos. Assim, os dados necessários ao estudo são apresentados sob a fonna

de gráficos e tabelas à medida em que são requeridos e após sofrerem análise seletiva.

2.3. Cadastro das Fontcs Potenciais de Poluição dos Recursos Hídricos

Este cadastro foi realizado, principalmente, junto a superintendência Estadual de

Meio Ambiente - SEMACE, ao Programa de Saneamento Básioo de Fortaleza - SANEAR e

ao Conselho Nacional de Petróleo - CNP.

o objetivo é situar, no contexto regional, a distribuição das fontes poluidoras

capazes de apresentar risco efetivo aos recursos hídlicos, parlicularmente às águas

subterrâneas, observando até que ponto estas podem sofrer influêncra da carga poluente.

Foram localizadas em mapa as áreas onde não existe saneamento básico^ as

drenagens efetivamente poluídas e o posicionamento dos lixões Foram catalogados l7g
postos de serviço (postos de combustivel) oom dados sobre ano de implantação do posto, ripo

de combustível e volume estocado (cNP, 1989), e cadastro de 97 indústrias produtoras cle

efluentes liquidos tóxicos (SEMACE, 1993

2.4. Elaboraçño das Bascs Temáticas

com o objetivo de se dispor de bases técnicas integradas ao estudo, os diversos

mapas cadastraclos foram atualizados, integrados e convertidos para a escala de trabalhç

aclequada a cada finalidade, predominando a de l:100,000.
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Foram obtidas bases plani-altimétricas e de drenagem na escala 1.100.000.

1.40.000 e 1:20.000, fundamentais para a localízação dos poços tubulares, espelhos d'água c

fontes potencìais de poluição, e mapas geológico, geomorlológico e de solos nas escala:;

l:100.000 e 1:50.000

Destas foram confeccionadas as bases geológica, contexto dos recursos hí¿rìcos.

localização das áreas de disposição de resíduos sólidos e a dos sistemas aqüíferos, utilizaclas

neste trabalho.

utilizando programas computacionais gráficos (p.ex. corel Draw, Max cacl) e das

téonicas que atualmente se dispõe na informática, conservando-se as informações originais, as

bases foram convertidas para a escala 1:550.000, facilitando o manuseio das mesmas e a

apresentação no decorrer do texto.

2.5. Etapas de Campo

No clesenvolvimento da pesquisa, várias etapas de campo foram realizadas a fim
de se verificar a acuracidade dos dados cadastrados e/ou proceder o levantamento de novas

inf<rrmações.

o trabalho de acompanhamento cla perfirração de poços tubulares foi sempre

constante, com situação particular no desenvolvimento do programa cólera (1993), oncle a

SOHIDRA perfurou 17 poços na Grande Fortaleza, em que acompanhamos em sua totalicla<ie

Alér¡ destes, sempre foram acompanhados outros poços tubulares constrt¡idos
pela SOFIIDRA e por companhias particulares que atuam na RMF, arém dos poços tubulares
rasos (no ambiente de dunas/paleodunas e Barreiras) construidos pela Mucuripe poços Ltc1il..

que utiliza a sonda de "válvula de sopapo" e alcança profundidade cle 25 metros. Estas etapas

serwiram para a coleta "in loco" de importantes informações pertinentes ao tipo litológico.
projeto técnico-construtivo de poço e parâmetros hidrogeológicos.
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As etapas de campo para checagem do mapa geológico a ser utilizado no estudo,
elaborado por BRANDÂ.O (1gg5), foram rearizadas através de uma série de caminhamentos
abordando os aspectos ritológicos da Formação Barreiras e lito-estruturais do comprexo
Gnáissico-Migmatítico. o canar que interliga o sistema pacoti-Riachão-Gavião, alón ce
múltiplos afloramentos, serviram para a visualização direta de litotipos diversos, auxiliando
no discernimento das unidades petrográficas e aspectos reracionados às feições estruturais.

Posteriormente, o mapa geológico sofreu modificações por RIBEIRO et al (1997),
com redução da área de ocorrência das paleodunas e aumento para a I,ormação Barreiras.

várias fases de campo também foram efetivadas para a verificação do cacrastro
das fontes potencialmente poluidoras - indústrias, postos de serviço, cemitérios e lixões,
associando-se com visitas a pontos previamente escolhidos da rede de drenagem, lagoas e

açudes, onde se constatou, por diversas vezes, os impactos antrópicos negativos sobre o
contexto hidrico da RMF.

2.6. Tratamento dos Dados

O tratamento dos dados cadastrados, gerando informações p¿ìra a pesquisa,
constou da compilação, uniformização, formação de Arquivo de Dados, tratamento estatístico
simples dos dados numéricos e integração e/or-r mocrifioações dos mapas, gerando as bases
para a execução do trabalho.

As anárises fìsico-químicas foram processacras e submetidas a um cálcuro cre

balanço iônico para se verificar a acuracìdade dos dados obtidos. Após isto, elaborou_se
grálicos hidroquíriricos (piper, Schoe er & Berkalof!, u.s. Salinity, etc.) com a ut ização dcr
pacote computacional ' rIIDRoeS", desenvolvicro por cAvAIcANTE et al ( r 992) para o
Plano Estadual <le Recnrsos Hídricos do Estado do Ceará (PERI.I, 1992)

As frchas técnicas dos poços tuburares f'oram analisadas e as infbrmações
checadas' descle que possíver, através de mapas geológicos, hidrogeológicos e campanhas cre

campo lnúmeras vezes acompanhou-se locações e perfurações de poços tubulares conr .
objetivo de se discutir..in situ ,, as informaçôes cadastradas.
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As etapas de campo buscaram elucidar dúvidas e/ou obter novos dados para a

pesquisa. Sempre que possível, as informações sobre localização de pontos d'água e fontes cle

poluição fbram trabalhadas sobre a base planialtimétrica, integlada ao contexto

hidrogeológico e ooupação do meio fisico.
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3. CONDICIONANTESGEO-AMBIENTAIS

Os conclicionantes geo-ambientais fundamentam o desenvolvimento harmônico

natural da região, sendo representados pelos aspectos geológicos, clima, geomofologia, solos,

recursos hídricos e vegetação.

Procurando integrar os fatores colrelacionáveis aos recursos hídricos, o item

versando sobre condições climáticas será inserido no tópico componentes do sistema cle

Recursos Hidricos (Capítulo 4)

3.1. Contexto GeológicoÆstrutural

A ârea é caracterizada pela presença de rochas ígneas e metamórficas, sedimentos

cenozóicos e coberturas recentes residuais e transportadas (elúvio, colúvio e alúvio) (Ftgn¿ 02)

A cartografìa geológica elaborada por BRANDÂ,O (1995), revela que na porção

central da área ocorrem rochas ortoclerivadas de natureza granitóide-migmatítica, reunidas no

Complexo Arqueano Granítico-Migmatitico (Pegr-mg), enquanto outros autores as

interpretam como individualizações litológicas dentro das unidades proterozóicas.

Este conjunto exibe rochas foliaclas representadas por gnaisses/gnaisses

migmatizados até migmatitos metatexíticos gradanclo, para o interior, a migmatitos

diatexiticos e núcleos granitóides. As melhores exposições situam-se nos setores

morfologicamente mais elevados, representaclos pelas serras de Marangrrape e pacatuba que

constituem divisores naturais de bacias hidrográficas. Apresentam uma constituição

clominantemente granitóide e representam relevos residuais, formaclos a partir da erosào

diferencial que rebaixou as áreas gnáissicas circundantes.

O Complexo Gnáissico-Migmatítico (Pegn-mg) pefience ao proterozóìco Inferior,

ocupanclo a maior área de clistribuição no âmbito da RMF conforme pode se| visualizado n¡

frgura 02. suas melhores exposições são observadas na porção ocidental, representadas por
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gnaisses aluminosos, em parte migmatizados, f¡eqúentemente intercalados por níveis
quartzíticos (qt) e carbonáticos (cc). são biotita-gnaisses com ou sem muscovita, anfibólio.
granada e silimanita.

subordinadamente, ocoffem corpos anfibolíticos e calciossilicáticos em

jazimentos lenticulares de pequenas dimensões, concordantes com o bandamento gnáissioc.

Os tipos migmatiticos mais comuns são os de estrutura bandada/dobrada, reconhecendo-se

também, em menor proporção, termos mais evoluídos, mostrando uma tendência à

homogeneização.

Na área ocorrem corpos piroxeníticos (Peub) do final do Proterozóico Inferior e

rochas wlcânicas alcalinas (Tal) - necks e diques, classifrcados, dominantemente, como

fonolitos e traquitos que possuem coloração cinza-esverdeada e pórfiros milimétricos de

feldspatos envoltos por uma matriz afanitica. As principais oconências alcalinas recebem

denominações locais, a exemplo dos serrotes pão de Açúcar, lapapara e salgadinho
(caucaia), caruru (Fortaleza) e Ancuri (Itaitinga), sobressaindo-se topograficamente como
elevações circulares e elipsoidais, algumas com formas cáracterísticas de cones 1llcânicos.

Preliminarmente, as rochas de natureza granitica foram classificadas com
referéncia às fases delormacionais clo Ciclo Brasiliano ( BRANDÀO, op. cir. ). Os granitos

considerados como cedo a sin-tectônicos ocorem por toda a área, constituindo pequenos

corpos não cartografáveis na escala do trabalho, exibindo acentuada deformação e sendo

representados por ortognaisses com ou sem facóides feldspáticos.

os granitos tardi a pós-tectônicos (peyl) estão representados por três corpos na

porção sul/sudeste da área, destacando-se o de Itaitinga representado por um granito
mesocrático, de graiulação média, estrutura isotrópica a incipientemente foliada, encer¡ando

enclaves gnaissificados de composição dioritica. Leucogranitos de dimensões batolíticas,
rosados, isotrópicos, ricos em muscovita e fieqüentemente pegmatóides, que ocorîem no

limite sudoeste da área, foram considerados como de posicionamento pós-tectônico (pey2).

As coberturas colúvio-eluvionares (Tc) ocorem nos interflúvios existentes no

ântbito da f)epressào Scrtaneja e nas erìcoslas das Serras Unliclas- resultantcs do irrtenrpe¡is¡r,,
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"in situ" ou do deslocamento gravitacional, assentando-se diretamente sobre os tc'enos
cristalinos. São areno-argilosas, ocasionalmente mais grosseiras, inconsolidadas, alaranjadas
e/ou avermelhadas, com horizonte lateritizado na base e, muitas vezes, eonservancro
resquícios de estruturas gnáissicas e fragmentos de quartzo (COLARES, 1996)

A Formação Barreiras (Tb), de idacle miocênica superior a pleistocênica, possui
caráter predominantemente continental, onde os sedimentos foram depositados sob condições
de um clima semi-árido, sujeito a chuvas esporádicas e violentas, formando amplas faixas de
leques aluvìais coalescentes

ocorre acompanhando a rinha de costa, com largura variáver e à retaguarda dos

sedimentos eólicos. Por vezes aflora na linha de praia formando lalésias vivas, a exemplo dc
que oco''e na praia de Iparana (Caucaia), Na porção oriental da área, aflora até cerca de 30
km em direção ao interior, constituindo o trecho mais largo de sua ocorrôncia.

A espessura é bastante variável, oscilando predominantemente entfe 20 e 50
metros, em função da superficie irregular do embasamento sobre o quar repousa enr

discordância erosiva angular. É formada por intercalações de sedimentos areno-sirto-
argilosos, pouco ou não litificados, contendo na base níveis conglomeráticos e apresentando

col<lrações avermelhada, creme ou amarelada, muitas vezes de aspecto mosqueaclo.

Horizontes lateríticos são freqi¡entes e estão associados à percolação da água subterrânea que
lixivia o elemento Fe, concentrando-o em determinados niveis.

Na faixa litorânea ooorrem cordões de paleodunas (epd) e dunas recentes (ecr)
sobrepostos ao Barreiras, formados por areias bem selecionadas de granulação fina a móclia

com diâmetro efetivo médio de 0,15 mm, por vezes siltosas, quartzosas e/ou quaüzo-
feldspâticas, com tons amarelados, alaranjados ou acinzentados. A espessura total chega a 30
metros porém, ocorre um predomínio do intervalo de 10 a l5 metros com progressiva recluçåo

em direção ao interior

As paleodunas apresentam-se normalmente inconsolidadas, embora em arguns
locais possam apresentar um certo grau de compactação, com desenvolvimento do process<r

pedogenético e conseqüente fixação do revestimento vegetal de maior pofte.
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As dunas recentes distribuem-se como cordões contínuos dispostos paralelamente

à linha de costa, com largura média de 2 km e espessura predominante oscilando de g a l5
metros. A continuidade é interrompida, localmente, pela presença de planícies fluviais e

flúvio-marinhas, ou pela penetração até o mar de sedimentos da Formação Barreiras (ex. praia

de lparana, caucaia), promontórios ftrrmados por cangas lateríticas (ex. ponta do Mucuripe.

Fortaleza) e q'artzitos (ex. ponta do lguape, Aquiraz). Normalmente ocorrem capeando a
geração de dunas mais antigas, embora em algumas áreas estejam assentadas diretamente

sobre os sedimentos do Baneiras.

São constituídas por areias esbranquiçadas bem selecionadas, de granulação fina a

média, quartzosas, com grãos foscos e bem arredondados de quatzo e, muitas vezes, conl

níveis de minerais pesados, principalmente ilmenita, caracterizam-se pela ausência de

vegetação ou pela fixação de um revestimento pioneiro que deteria, ou amenizaria, os efeitos

da dinâmica eólica, responsável pela migração das dunas.

As praias recentes formam um depósito contínuo, alongado por toda a extensão d0

costa, desde a linha de maré baixa até a base das dunas móveis. São acumulações de areias de

granulação média a grosseira, ocasionalmente casoalhos (principalmente próximo às

desembocaduras das principais drenagens), com abundantes restos de conchas e matéria

orgânica. Em função de escala, esta uni<lade não se encontra representada na base geológìca

apresentada, estando inserida na faixa corespondente às dunas recentes.

Incluem-se tambóm nesse contexto os beach-rocks, também denominados cìc

arenitos cle praia, que ocoffem em diversos trechos da área. São arenitos conglomeráticos corr
grande quantidade de bioclastos (fragmentos de moluscos e algas), cimentados por oarbonat<;

de cálcio. As melhores ocorrências situam-se nas praias da sabiaguaba e coFECo
(Fortaleza), Iparana (Caucaia) e na enseada clo Mucuripe (Fortaleza).

os depósitos flúvio-aluvionares e cle mangues (ea) são representados por areias.

cascalhos, siltes e argilas, com ou sem matéria orgânica, compreendendo os sedimentos;

fluviais, lacustres ou estuarinos recentes

Os cursos d'água que percolam os terrenos cristalinos mostram-se freqüentemente

controlados por fraturas e falhas, exibindo longos trechos retilinizados característìcos desta
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situação. Nestas áreas, os depósitos aluvionares constituem faixas estreitas, mormente
formadas por sedimentos grosseiros, ao longo dos canais ativos, enquanto nas pranÍcies de
inundação apresentam-se mais finos, resultante da própria ação seretiva da energia de
transporte.

os rios e riachos que ocorrem nas coberturas sedimentares favorecem a formaçiio
de depósitos mais possantes, provenientes do retrabalhamento da Formação Barreiras e das
dunasipaleodunas, resultando em depósitos compostos predominantemente por areias finas,
siltes e argilas Nas lagoas costeiras e interiores são depositados sedimentos essenciahnente
perlíticos e grande quantidade de matéria orgânica, sendo que nas primeiras é comum a

presença de camadas de diatomito, muitas vezes com volume suficiente para serem explotadas
economicamente. Nos ambientes estuarinos, ou de planícies flúvio-marinhas, formam-se
depósitos síltico-argilosos ricos em matéria orgânica que sustentam uma vegetação de
mangue.

o arcabouço estruturar da região é caracteizado por um desenvolvimento
tectônico polifásico, em que sobre zonas de fraturas e falhas sucederam-se às estruturas
dúcteis, impressas com mais evidência nas rochas do complexo Gnáissico-Migmatitico. A
figura 02 mostra que os principais traços estruturais estão dispostos, preferenciarmente,
segundo o /r'e¿¿l NE-SW e, subordinadamente, a NW-SE (BRANDÃO, 1985; CO[,AI{ES,
l e96)

Em escala de

xistosidade e a foliação de

delormação.

Os tipos mais tectonizados, envolvendo os estágios miloníticos e ultramilonítico s.

oconem junto às duas zonas de cisalhamento de direção geral NE-sw, sendo que ao sudeste
da ârea, BRANDÃO (op. cit.) caracterìzou uma faixa de rochas bastante deformadas do

complexo Gnáissico-Migmatítico, com a roliação milonitica mergulhanclo em tomo de 70o
para NW .

afloramento é possível distinguir o bandamento gnáissico, a

transposição, em função da natureza da rocha e/ou do grau de

No domínio das unidades basais, em que as estruturas t'oram desenvolvidas sor:
condições de alto grau metamór1icc, os dobramentos são complexos segundo várias fàses de
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redobramentos, observando-se, comumente, dobras sinformes e antiformes, abertas ou

apertadas, de geometrias simétricas ou assimétricas, harmônicas, desarmônicas e dobras

recumbentes.

3.2. Unidades Geomorfológicas

BRASIL ( 198 l ) e souzA ( 1995) estabelecem quatro (4) domínios morforögicos

bem diferenciados para a área de estudo, sendo eles: planicie Litorânea, Glacis pré-

Litorâneos, Depressão Sertaneja e Maciços Residuais, cujos limites são estabelecidos com

base na homogeneidade das formas de relevo, posicionamento altimétrico, tipos litológicos e

atividade tectônica, associados, ainda, às caracteristicas de solo e vegetação.

A Plønície Lit¡¡rânea (SOIJZA, op. cit,) inclui os campos de dunas, as praias e as

planícies flúvio-marinhas que acompanham os contornos da linha de cost4 indo da foz do
riacho caponga Funda até o rio cauipe que representaûL respectivamente, os exlremos leste e

oeste da área. o litoral possui um conjunto de feições morfológicas desenvolvidas pelos mais

diversos fatores, que se traduzem no avançado estágio de regurarização alcançado.

Em termos altimétricos, o relevo das dunas é bem marcado na paisagem,

contrastando com as feições morfológicas dos tabuleiros préJitorâneos, até mesmo porc¡uc,

via de regra, são desenvolvidas sobre as áreas dos tabuleiros.

O campo de dunas é responsável pela difìculdade encontrada por inúmeros cursos
de água em seus caminhos para o mar. os rios e riachos tendem a apresentar canais

anastomósticos, paralelos à linha de cost4 ou têm, muitas vezes, a embocadura obstruide.
odginando a formagão de lagoas interdunares (Ex.: Lagamar, Lagoa Encantada, etc).

Existem inúmeras lagoas que dependem diretamente das águas subterrâneas e istcr

pocle ser visualizado no contexto sedimentar mapeado, onde percebe-se que em determinacias

áreas não existe rede de drenagem superfioial associada as lagoas e, consequentemente, ¿ì

recarga se deve ao fluxo subterrâneo. como exemplo cita-se as lagoas interdunares clos

municípios de Fortaleza, caucaia e Aquiraz, que modificam a paisagem hidro-ambiental.

sen'indo tanto ao abastecimento pontual quanto ao lazer.
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A continuidade dos cordões de dunas pode ser interrompìde pela presença das

planícies fluviais e flúvio-marinhas, ou ainda, pela penetração até o mer dos sedimentos mais
antigos da Formação Barreiras. As irregularidades da linha de costa são oriundas da presença

de litotipos mais resistentes (quartzitos e cangas lateriticas) que se projetam de quando em
quando para o mar, rompendo a retilineidade da costa, a exemplo dos promontórios das praias
de Iguape (quartzitos) e do Mucuripe (canga laterítica), que funoronam como camadas
pfotetoras contra os efeitos da abrasão marinha.

As praias são contínuas, abrangendo toda a extensão d¿r costa, desde a linha de

maré baixa até a base das dunas móveis. os beach rocks, ou arenitos de praia, são formações
que ocofrem em diversos trechos da costa, constituindo corpos alongaclos que normalmente
afloram em dois sub-ambientes praiais: na zona de estirâncio e na zona cìe arrebentação.

caracterizadas pela ação conjunta de processos continentais e marinhos, as

planicies flúvio-marinhas são ambientes criados pela deposição de sedimentos,

dominantemente argilosos e ricos em matéria orgânica, onde se desenvolve a vegetação de

mangue.

São formadas em áreas onde se processa a mistura de água doce dos rios e lagoas,
com a água salgada que penetra no continente através das marés, proporcionando a deposição

de material escuro e lamacento que aumenta a cada período de mar.é cheia, até gerar um
ambiente favorável à instalação dos manguezais, a exemplo clos rnanguezais dos rios cocó.
Ceará e Pacoti.

constituídos por secrimentos plio-pleistocênicos pertenccntcs a Formação
Barreiras, os Glacis fuë-I.itorâneos compreendem ghcis de deposição que ocorrem de modo
gradativo do interior para o litoral, quase sempre com altitudes inferiores a 100 metros e

espessura nédia da ordem de 25 metros. É moderadamente surcacro pelas drenagens,
resultando no surgimento das feições tabulifo¡mes que marcam as paisagens pré-litorâneas,

onde as áreas interfluviais têm, quase sempre, os topos horizontais e [araÌnente convexizados.

As planícies fluviais constituem as áreas que abrigam as melhores condições de
solo e de disponibilidade hi<irìca e, portanto, zonas de diferenciação geo-ambìentaÌ no
contexto dos serlões semi-áridos. No ârnbito da superficie sertaneja (terrencs crìstalinos), os
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cursos de água propiciam a formação de depósitos aluvionares estreitos, enquanto sobre a

zona pré-litorânea são mais expressivos à medida em que entâlham os sedimentos da

Formação Barreiras. Na área de estudo, destacam-se as planícies fluviais dos rios pacoti.

Ceará, Cocó e Cauipe, com espessuras predominando entre 3 * 5 metros.

o domínio da Depressão seftanejø é predominantc e BR,\NDÀo et ar (op. cit.)
mostram que esta unidade corresponde a uma superficie de aplainamentg desenvolvida sobre

rochas cristalinas, onde o trabalho erosivo truncou indistintamente variarlos tipos litológicos.

o relevo é representado por extensas rampas pedimentadas que se iniciam na base

dos maciços residuais e se inclinam suavemente em direção aos fi¡ndos cje vales e ao litoral.
verifica-se a predominância de uma topografia plana ou levemente onciulada, cartografada

como superficie pediplanada. Em áreas onde a dissecação é mais evicjente, interfìúvios de

feições convexas são isolados, formando-se os relevos colinosos.

os Maciços Residuais compreendem as seffas crìstalinas que apresentam

extensões variadas e altitudes que oscilam de 400 a 700 metros. A presença dessas formas
quebra a monotonia das superficies rebaixadas do sertão.

os maciços de Aratanha,/pacatuba e Maranguape são os principais na RMF e

constituem verdadeiras "'ilhas" de umidade no contexto local. As direções predominantes sã<,.

NE-NW refletindo a estruturação geológìca regional.

As principais características desta uniclade geomorfológica sã.o

c Compostas por rochas cristalinas (metamór{ìcas e igneas intr-usivas);

" Possuem relevos extensivamente dissecados em formas dc cristas com topos

aguçados e colinas de topos convexos;

" A drenagem é densa, dendritica a sub-dendrítica;

. Possuem conclições favoráveis a agricultura, mas pcr lirnitação de ordem

morfbdinâmica oferecem problemas de natureza conserl,aclonista
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A rede de drenagem possui grande poder de incisão, gerando consequentemente, a

predominância de vales em f'orma de "V", cujas características são inteiramente diferentes
daquelas observadas nos vales dos aplainamentos sertanejos.

3.3. Classes de Solos

Em virtude dos trabalhos pesquisados terem sido desenvorvidos a nível de

reconhecimento regional, nas escalas 1:1.000.000 (BRASIL, r981) e r,800.000 (CEARÁ,
1989), as descrições pedogenéticas serão apresentadas em forma cre associações de solos de
acorclo com a compartimentação morfo-pedológica.

A Associação de solos da pranicie Litorânea compreende as areias quartzosas

distróficas e os solos halomórficos. As primeiras ocupam a planicie litorânea constituindo
uma estreita faixa, em torno de 500 metros, distribuída irregularmente ao longo da linha de
costa. Possuem uma fertilidade muito baixa, são profundos e excessivamente drenados,
expostos permanentemente a ação eólica e com baixos teores de umidade e, portanto,
limitados ao uso agrícola.

os solos halomórfrcos compreendem os soronetz solodizacros, soronchak sódicos e

solos indiscriminados de mangue. ocorrem nas zonas pré-litorânea e litorânea, especialmente
ao longo dos cursos e desembocaduras dos rios. Em comum, todos apresentam elevadas
concentrações salinas, tornando-os bastante limitados ao uso agrícola. o caráter salino pode
influenciar na qualidade das águas subterrâneas em relação a concentração de cloretos
(SANTOS er al, 1984)

A Associação de Solos dos Tabuleiros compreende as areias quartzosas distróficas
e os podzólicos vermelho-amarelo distróficos. As primeiras distribuem-se na faixa litorânea e
pré-litorânea, com maior área de incidência no município cre Aquiraz. por vezes estão
associadas as areias marinhas e podzólicos vermelho-amarelos, ambos clistróficos, tendo seu
desenvolvimento oriundo do retrabalhamento dos sedimentos da Formação Barreiras
(COLARES, tee6).
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São solos profundos a muito profundos, com seqùência de horizontes A-C,
excessivamente drenados, fortemente ácidos, com baixos teores de argilas (menos de r 5%) e

coloração variando de vermelha até branca, sendo freqüente as tonalidades amareladas.

os podzólicos vermelho-amarelo distróficos ocorïem predominantemente na zona
pré-litorânea, em relevo prano a suavemente ondulado no dominio dos sedimentos cra

Formação Barreiras. No extremo sul da área, observa-se manchas desses solos ocupando
terrenos de constituição granítica, com relevo ondulado.

São profundos ou medianamente profundos, geralmente bem drenados (exceto os
de caráter plintico, que são de moderado a imperfeitamente drenados), ácidos, porosos e de
textura variando de média a argilosa. A coloração é muito variada, indo desde tonalidades
vermelho-amareladas até bruno-acinzentadas. Dentro desta unidade, destacam-se os tipos
abrúpticos, plintico, cascalhento, concrecionário e níveis pedregosos.

A Associação de Soros da Depressão Sertaneja engloba os planossolos solódicos,
os bruno não cálcicos, os vertissolos e solos aluviais (COLARES, op. cit.)

os planossolos soródicos ocupam extensas áreas, sendo originados das rochas dos
complexos Gnáissico-Migmatítioo e Granítico e relacionados as drenagens que entalham o
relevo da superficie pediplanada. São relativamente rasos e de baixa permeabilidade, sofr.enclo

encharcamento durante os períodos chuvosos e fendilhamento nas épocas secas. As cores
clominantes variam de bruno-claro-acinzentado a bruno-escuro, mostrancro também cores de
redução devido à drenagem imperfeita.

os brunos não cárcicos ocupam pequenas áreas de relevo plano a suavemente
ondulado no <loninio da depressão sertaneja, onde predominam rochas gnáissico-
migmatiticas' são rasos, ou pouco profundos, moderadamente drenacros, ácicros a
praticamente neutros e com grande quantidacre de minerais primários. caracterizarn-se,
também, pela freqüente presença de pavimentos detríticos em sua superficie (BRANDÃO et
al, 1995; COLARES, 1996; RIBETRO et at, 1997)

os vertissolos possuem ocon'ência restrita na área, ocupancro terrenos gnáissiccr

'rigmatiticos 
com relevo plano a suavemente onduraclo. São solos não hicrromórfico:;.
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argilosos a muito argilosos, com elevado teor de argilas do grupo da montmor onita, o que
provoca expansões quando molhados e contrações quando secos.

Os solos aluviais são originados da sedimentação fluvial recente, distribuintlo-se
ao longo das planícies dos principais rios. São medianamente profundos a muito profundos,
de texturas variadas, moderada a imperfeitamente drenados e com pH entre moderadamente

ácido a levemente alcalino, As camadas subjacentes exibem textura variável de arenosa e
siltosa e cores brunadas, sendo mosqueadas nos solos argilosos de drenagern imperfeita.

A Associação de soros dos Maciços Residuais é constituícra pelos podzólicos
vermelho-amarelo eutróficos e solos litólicos eutróficos. os podzólicos distribuem_se em
grande parte da iírea, ocupando terrenos de relevo plano até montanhoso (maciços residuais) e

são originados de materiais diversos.

os litólicos eutróficos ocoffem nas áreas dissecadas, ocupando posição de
encostas em relevos que variam desde suavemente ondulados até montanhosos, ou mesmo
ocasionalmente esca¡pados, podendo ocupar, também, áreas de rerevo praticamente plano.

são rasos a muito rasos, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, bem drenados,
com pedregosidade e rochosidade na superficie. possuem grande quantidacle de minerais
primários, textura variando desde a arenosa até siltosa e são moderadamente ácidos a

praticamente neutros.

3.4. Vegetação

Segundo FIGUEIREDO (1995), a coberrura vegetal da RMF pode ser dividida em
sete (7) tipos Complexo Vegetacional da zona Litorânea; Floresta Subperenifólia Tropical
Plúvio-Nebular (Matas úr-riidas); Floresta Subcaducifólia T.opical pluvial (Matas Secas);
Floresta caducilólia Espinhosa (caatinga Arbórea), caatinga Arbustiva Densa; Floresta
Perenifólia Paludosa Marítima (Mangue) e Floresta Mista Dicótilo-palmácea (Mata Ciliar cle

carnaúba, mulungu, etc. ).
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o complexo vegetacional da zona Litorânea engloba uma 
'egetação 

pioneir.a

localizada na planície litorânea e inúmeras vezes nas dunas, tendo um papel fixador e sendo
representada predominantemente pof salsa (I¡tomea pe,s-caprae), oró (phaseolu.s

ponclurahrs), Bredinho-da-Pr aia (lresine portulacoides) e capim-Barba-c1e-tsode (sasut,iunr

portulacastrum).

A presença de água, aliada a excelente textura dos solos existentes e a proteção
proporcionada pelas dunas à abrasão eólica, favorece o desenvolvimento de espécies variadas.

Nestes ambientes, bem particulares e de equilíbrio ecológico extremamente frágil,
desenvolve-se um tipo de vegetação florestal à retaguarda dos cordões de dunas e paralelo a

linha de costa e de forma contínua.

Floristicamente, entre outras, encontfam-se espécies vegetais que ocorrem nas

serras úmidas, secas e na caatinga arbórea, tais como João-Mol e (pisortict ktmentosa), Juca

(Caesalpinia ferrea), Juazeìro (Zizphus .joazeiro), pau-d,A¡co Roxo (.labehuia avellanede),

Quina-Quina (C ou te ri a h ex andra) e Tatajuba (C h t or oJt o ra t i n c tur i cr ).

Na vegetação dos Tabuleiros Litorâneos são identificados três tipos
vegetacionais: a Mata de Tabuleiros, o cerrado e a caatinga. A primeira encerra espécies das

matas, serras, da oaatinga e espécies próprias, tais como Imbaúba (cecropia.p), Timbaúba
(Enterolobium co tortisiliquun), Jucít (caesalpinia ferrea), pau-sangue (pterctcarpu.s

violaceus) e Amargoso (Lhtaria macrocarpa).

o cerrado ocorre em manchas alternadas com os demais tipos de vegetação sobre

o tabuleiro. Apresenta fisionomia típica daquelas do Brasil central, no entanto, seu poñe é

sensivelmente menor. As manchas de cerado dos tabuleiros poderr ser identificadas no

trecho Aquiraz-cascavel e Iparana (caucaia), tendo como principais espécies vegetais a

Lixeira ou Sambaíba ((.iratekko arnericana), o pau-Terra (ouaea part'iflorzr), o carrapicho-
de-cavalo (Kramerict lontentosct), a craibeira (Thbebuia carctiba) e o Barbatimão
(Stryphnodendrort coriaceum) (COLARES, I 996)

A caatinga é encontrada sobre os tabuleiros em substituição as áreas de matas

depois de sucessivos desmatamentos e entre as espécies presentes estão e Jurema (Mint<tsa), n
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catingueira (caesalpinia), o camarâ (Lantana camara) e a Imbura-Ve rmelha (llursera

lnplophbcos).

A Zona da Mata PlÍrvio-Nebular localiza-se sobre os setores mais elevados das

serras cristalinas e nas vertentes superiores. A altitude e a exposição aos ventos úmiclos

litorâneos são os principais determinantes da ocorrência desta floresta, considerando-se,

ainda, a importância da água subterrânea, cuja ressurgência nas encostas contribui para a
permanência da vegetação fl orestal.

Apresenta árvores de caules retilíneos, espessos, cobertos, muitas vezes, com

líquens, orquídeas, samambaias e bromeliáceas, podendo alcançarem alturas de 30 metros. As

espécies encontradas são o Tuturubá (Lucuna grandiflora), o Jatobá (Hymenaea courbaril), a

Maçaranduba (Manikara rufula), o potumuju (centrolohium robustum) e o Murici
(llyrsonima cericea).

A zona de Matas Secas ocupa níveis inferiores dos relevos cristalinos, à

retaguarda da Plúvio-Nebular (Matas Úmidas). Recobre, ainda, relevos cristalinos mais baixos

chamados localmente de serrotes e as vertentes de níveis tabulares, menos favorecidas pelas

chuvas. Encontram-se indivíduos da mata úmida e da caatinga arbórea, tais como o Angico
(Anadenanfhera macrocarpa), a A¡oeira (Astronium untndeuta),o Gonçalo Alves (Astroniunr

frminifolium), o Mulungu (Ilrythrina velutina), a Sipaúba (T'hikn gtancocarpa) e o catolé
(Syugytts comosa).

caatinga é um termo de origem indígena, já consagrado na literatura e no meio
popular, para designar a vegetação xerófita que ocorre no domínio semi-árido. Apresenta-se

com várias hsionomias: caatinga com árvores altas, chegando até a 20 metros de altura, caules

retilíneos e um sub-bosque constituído por árvores menores, arbustos e sub-arbustos

efêmeros, representada principalmente pela Baraúna (Schinopst,s brasilien.çis) e Aroeira
(A,s t r on iu m u r u r¡d e u v a).

A Caatinga Arbórea Aberta é representada por inclivíduos altaneiros, isolados, cle

copas largas, com a mesma altura das árvores cra comunidade anterior, formando uma
vegetação aberta interagindo com amplos espaços de solos clescobertos ou apenas com plantas
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herbáceas. E representada predominantemente pelo Angico-Vermelh o (A1¿ttlenanthera

macrocarpa) e pela Aroeira (l strorrù , unurdeuva).

A degradação da caatinga arbórea, em função da atividade humana e favorecida

pelos períodos críticos de semi-aridez acentuada, determina o aparecimento da caatinga

arbustiva. As espécie sobrevivem em ambientes degradados e são caracterizadas por um porte

mais baixo, caules retorcidos e esbranquiçados

As caatingas, com suas diversidades fisionômicas e seleção de flora, lormam

diferentes tipos referenciados por vários nomes populares. As espécies mais freqüentes são a

Jurema (lt4imosa hostile), a catingueira (caesalpinÌa bracteosa), o Sabiá (Mimo:su

cae'salpinifolia), o Marmeleiro-Preto (croton sonderianus) e o Mandacaru (()erctt.:

.lamctcaru).

No ambiente de mangue, existente nos baixos cursos dos rios, estabelecem-se as

espécies arbóreas do mangue vermelho (Rhizrfora mangle), sirîuba (At icennia nítida tt

Awcennia tomentosa) e do mangue branco (Laguncularia racemosa e Canocarpus erecltts),

(Foto 01 e 02).

BIìANDÃO et al (op. cit.) ressaltam que na área as planícies fluviais apresentam

boas condições hídricas e solos fërteis, favorecendo a instalação de uma cobertura vegetal,

cuja frsionomia de mata galeria ou ciliar, dominada por carnaubais, contrasta com a vegetaçào

caducifölia e de baixo porte dos interflúvios sertanejos. A principal espécie que habita esses

ecossistemas é a carnaúba (copernicia cerfera), que normalmente ocorre assooiada ao

Mulungu (llrythrina velutina), Juazeiro (7-iryphus joazeiro), oitioica (Licania rigida) e lngn-

Rravo (Lctrtchocarpus sericeus), além de espécies arbustivas e trepadeiras. Destacam-se,

dentre outras, as fltrrestas ribeilinhas das planícies dos rios pacoti, ceará, cocó e cauipe.
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oto 02 - Vegetacão da planície flúvio-marinha -
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4. COMPONTNTDS DO SISTEMA DE RECTIRSOS HÍDRICOS

Sob uma visão integrada, os recursos hídricos encontram-se intrinsicamentc

associados no ciclo hidrológico, no qual a água constitui o principal vetor compreende os

aspectos climáticos, abrangendo os fatores naturais que influenciam na recarga dos

mananciais e evapotranspiração da água, os recursos hídricos superficiais (rede de drenagem,

lagoas e açudes) e subterrâneos (aqüíferos). Estes, de maneira direta e a mercê da condições

naturais, proporcionam a água a ser captada pelo homem através das diferentes técnicas.

Este item abordará os aspectos climáticos e os recursos híclricos superficiais

representados pela rede de drenagem e lagoas existentes na Região Metr-opolitana de

Fortaleza - RMF. Os dados pertinentes a açudes e unidades aqüíferas serão expostos nos itens

4.3. (Águas Subterrâneas ) e 4.6. l. (Aguas Superfrciais).

4,1. Condiçõcs Climáticas

A circulação atmosférica se constitui em dos fatores rnais importante na

diferenciação climática do globo terrestre. Segundo NIMER (1978), ela engloba os centros de

pressão, as frentes, os ciclones, os anticlones móveis e outros fènômenos dinâmicos

responsáveis pelas massas de ar.

No Brasil, a circulação é regida pelas massas provenientes do centro de alta

plessão do Atlântico Sul (Equatorial Atlântica e Tropical Atlântica), oriundas do cenrro de

pressão dos Açores (Tropical Continental) e das provenientes cla regìão polar do continente

Antártico (Massas Polares).

No Nordeste, a circulação atmosférica gira em torno de quatro sistemas

meteorológicos: os Alísios, a convergência Intertropical, o Equatorial Amazônico e a Frente

Polar Atlântica.

os Alisios são mais atuantes na Região Nordeste e propiciam tendência para

aridez, pois condicionam os estaclos de fentpos br¡ns. São oriundos da zona subtropical de alte
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pressão sobre o Atlântico Sul, que origina os ventos predominantes clo leste que sopram

continuamente no litoral.

A Zona de Convergência Intertropical é o principal sistema sìnótico responsável

pelo estabelecimento da quadra chuvosa. Em seus constantes deslocamentos nos dois

hemisférios, atua nos estados nordestinos provocando chuvas de verão,outono e, por vezes,

expandindo-se até o inverno. caracteriza-se por fortes chuvas acompanhadas por trovoadas,

estendendo-se do litoral para o interior (COLARES, 1996)

O sistema composto pela massa Tropical Continental é responsável pelas chuvas

de verão em todo o litoral nordestino. Constitui uma massa quente e úmida que atua após o

recuo da massa Polar Atlântica, avançando continente adentro e provocando chuvas,

resultantes da condensação provocada pelo contato com a massa fria. As precipitações de

outono-inverno são oriundas da Frente Polar Atlântica.

Esses fatores combinados com os geográfrcos (latitude, orientação do litoral em

relação à corrente dos alisios, as baixas altitudes, o relevo, a orientação das serras, a

continentalidade e o posicionamento do território em relação ao hernisfério sul) caracteriza as

condições climáticas vigentes, expressadas por elevadas temperaturas, baixas amplitudes

tér'micas, baixos índices de nebulosidade, lorle insolação, elevadas taxas de evaporaçào e

marcante irregularidade das chuvas no tempo e no espaço.

Os registros climatológicos apresentados a seguir. foram obtidos da estação

meteorológica de Fortaleza, otuante há mais de quatro (4) décaclas, e estão armazenados nos

arquivos da FUNCEME. O período utilizado de obseruações - 1974 a 1993 - reflete a

realidade das condições climáticas da RMF.

O regime pluviométrico caracteriza-se pela irregularidade das chuvas no tempo e

no espaço, que ocorrem. via de regra, concentradas em Llm curto periodo cle tempo (feverciro

a maio) verihcando-se dois periodos bem distintos: um chuvoso e outro de estiagem, ou seco.

sendo este último bastante prolongado, estendo-se de junho a janeiro (Figura 03a). o outro

aspecto reside na distribuição espacial, onde ocorre irregularidade de chuvas, não só de um

ano para o outro em diferentes regiões, mas também no mesmo ano e em uma mesma região.
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Esta irregularidade pluviométrica, associada a elevada taxa de evaporação, é

responsável pelos períodos de estiagens que leva a redução dos volumes armazenados nos
, açudes e diminuição da taxa de distribuição de água à população.

A pluviometria oscila de poucos mm/mês ate cerca de 370 mm/mês (Figura 03a),
rl com as maiores precipitações observadas no litoral e nas áreas serranas (serras de pacatuba e

Maranguape, a 25 km de Fortaleza), em virtude das influências dos Alisios e do relevo.

Na RMF são individualizadas três zonas bem clistintas, notadamente a partir do

regime pluviométrico:

o z,ona com índice pluviométrico entre r.200 a 1.400 mm/ano, nas zonas

litorâneas. Abrange partes dos municípios de Fo¡taleza, caucaia, Aquiraz e Eusébio.

I Microclimas em áreas de altitudes elevadas (serras de N,faranguape e

Aratanha,/Pacatuba), onde a incidência de chuvas orográficas determina um aumento
significativo da pluviometria média anual (1.400 a L600 mm/ano;. ocorre em áreas

específicas de Caucaia, Maranguape, pacatuba e Guaiúba.

o Zona com menor precipitação pluviométrica (900 a 1.200 rnm/ano), na porção

ocidental, pelcebida nos municípios de Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Guaiúba, Itaìtinga e

Eusébio.

Os meses mais secos correspondem ao periodo de agosto a dezembro conforme
pode ser visualizado na figr-rra 03.a, com precipitações inferiores a 50 mm/mês. A presença de

chuvas excessivas, em curto espaço de tempo, ocasionam as enchentes e sérios problemas

para as áreas ribeirinhas, principalmente na Grande Fortaleza, em que as popurações

extremamente carentes ocupam as áreas de várzeas, consideradas como de alto risco.

O regime térmico caracteriza-se peÌas elevadas temperaturas e baixas amplitucles

térmicas anuais (5"C), modifrcaclo por fatores de topografia. altitude, proximidade do mar e

dinâmica atmoslérica. Assim senclo, as variações térmicas provocadas pelas difèrentes

'. combinações desses fatores possibilitam a identificação e delimitação de três regiões distintas.
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litoral, serra e sertão, as quais apresentam as seguintes características térmicas (COLARES,
op. cit.):

r Nas zonas litorâneas as temperaturas são amenizadas pela corrente dos alísios,

registrando-se médias anuais de 26,5 + 0,5 "c e amplitudes térmicas sempre inferiores a 5 uc.

A média das máximas fica em tomo de 31,5 "c e a das mínimas em 22,,c., enquanto a média

absoluta é de26,5 "C (Figura 03b).

" Nas regiões serranas a temperatura média anual é mais arnena, decaindo para

25'c e atìngindo valores abaixo d,e 22"c, com valores em torno de l 5,,c a r g.c no perioclo

mais frio, notadamente entre fèvereiro e agosto.

c o sertão, devido as baixas altitudes (< 400 m), a elevada evaporação que alcança

180 mm/mês(Figura 03c) e os baixos valores de umidade relativa do ar com predomínio

abaixo de 83% (Figura 03d), apresenta os valores mais elevados de temperatura, com médias

anuais oscilando entre 25oc e 28'c e amplitude térmica inferior a 5,,c. As temperaturas

médias diurnas são muito elevadas, com máximas de 33'c e mínimas em torno de 23oc.

Em função dos diferentes fatores envolvidos na definição dos aspectos climáticos,
o dimensionamento do balanço hídrico é importante, haja vista a necessidacle da integraçào
clesses fatores para se ter resposta sobre armazenamento de água no subsolo.

BEZERRA (1995) ressalta que na zona lìtorânea a evapotranspiração potencial
ocone com índices anuais sempre superiores a 1.500 mm, enquanto que a evapotranspiraçào

real possui valores médios anuais inferiores a 1.000 mm, sendo os maiores inclices mensais
veri{ìcados no periodo entre fevereiro a junho, quando assume valores similares aos da

evapotranspiração potencial, coincidindo com o períoclo de armazenamento de água no solo.
Nesta zona, a defìciência hídrica tem inicio no mês de julho, prolongando-se até janeiro, com
ínrlìce de 611 mm/ano. Entre os meses de março e maio, obseruam-se ex.edente hidrioos
inferiores a 400 mm

Desta forma, estes índices revelam um clima sub-úmicro seco pera estas áreas.
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Segundo RIBEIRO & GONÇALVES (1981) (in BRANDÃO et al, 1995), e

BEZERRA (1989), quando a razão Precipitação (p)/Evapotranspiração Potencial (Ep) é maior
que um (l), significa que existe um potencial hídrico disponível às plantas, ao escoamento

superficial e à recarga dos aqùíferos. Esses valores são encontrados no Iitoral da R.M.F. e nas

serras de Maranguape e Pacatuba (maciços orográficos), enquanto que r",alores menores que

um (l) são freqüentes no sertão, principalmente a sotavento das citaclas elevações. Os maiores
índices de excesso hídrico ocorrem nas serras citadas e no litoral, enquanto os menores estão

localizados a sotavento dos maciços orográficos.

obviamente, o período de maior excedente hídrico coincìce com a estação

chuvosa e a deficiência hídrica acentua-se nos meses de estiagem, ou seja, no segundo

semestre, com ênfase entre setembro a novembro (Figura 03e).

A área, de modo geral, possui baixos índices de nebulosìdacle, ccm ventos alísios
que sopram do quadrante leste, forte insolação e altas taxas de evaporação. A exposìção

média da região ao sol, situa-se entre 2.650 a 3.000 h/ano (Figura 03f). Nlo decorrer do ano a
incidência de luz solar atinge os menores valores - em torno de 6 hidia, nos meses de maior
pluviosidade, enquanto que no auge da estiagem situa-se na faixa de 9 a l0 h/clia.

As condições climáticas da região favorecem o fènômeno cr. evaporação, o quar

provoca perdas hiclricas oonsideráveis, mormente aos volumes acumuleclos em superficies
livres, chegando, em períodos extremamente críticos, a perdas cle r¡ais de 909/o clo volume
acumulado

como este processo está diretamente relacionado ao r.egime pluviométrico, o

trimestre úmido (março a maio) é o de menor índice, correspontlendo, ern média, a l5% cla

evaporação anual. o período mais seco, compreendido entre setembro e novembro, concentra.

normalmente, quase um terço do total.

Na zona litorânea, a taxa média de evaporação oscila em torno de 2 300 mm/ano.

enquanto nas áreas mais interiores alcança valores de 2.g00 mm,/ano Nos anos mais secos. os

indices de evaporação são mais elevados, podendo superar 3 300 mm/ano
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4.2. Águas Superliciais

Na RMr são individualizadas as seguintes bacias hidrográfrcas: São Gonçaro.
Cauípe, Juá, Ceará, Maranguape, Cocó, pacoti, Catu e Caponga Funda .

Estas bacias uão possuem grancie expressão hrdrorógica, sendo caracterizadas por
cursos lluviais de pequenos portes e intermitentes, sujeitos ao quadro climatológico. Apesar
disto, assumem importância relevante à medida que permitem a construçào de reservatórios
que auxiliam no abastecimento d'ágr.ra para as popurações. Além dos inúmeros açudes
construídos, também existem diversas lagoas que são utilizadas para fins semelhantes. além
de servìrem como pontos de lazer.

Dentre as bacias hidrográfìcas delimitadas, destacam-se a clo rio pacoti, oncle i.oi
construido o Sistema de Açudes pacoti-Riachão, e a do rio cocó, onde existe o ba.amento do
Gavião. os açudes são interligados por canais e túneis e abastecem grande parte da Região
Metropolitana Entre os rios destacam-se o pacoti, cauípe, cocó, ceará e Maranguapinhc
(Fotos 03 e 04).

o rio Pacoti nasce na vertente norte-orientar da serra de Baturité, ao sul da RMF. e

delimita os inunicipios de Fortaleza e Aquiraz. possui um curso cle aproximadamente r30 krn
com direção sudoeste-nordeste, drenando predominantemente terrenos cristarin<¡s e.

secundariamente, terrenos sedimentares da Formação Barreiras, possibilitando a formação cle

amplas faixas aluviona¡es. [Jma área total de 1 800 km2 é clrenada e seus contribuintes cle
rnaior porte são os riachos Baú e Água Verde, anrbos afluentes pela margem esquerda.

O estuário do pacoti, distando 20 km de Fortaleza, é bastante estudado pelcr

Laboratório de ciências do Mar - I-,\BOMAR, abordando temas associados a estudos
hidrológico e scdimentorógico (FREIRE et al, l 99 l a), sarìnicrade (FREIRE et al, r 991 b) e

regime hidrodinâmico (FRËIRE et at, I 99 t c).
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03- mar do rio Cauíne - Caucai

qlq 04 - Rio Pacoti - Porto das Dunas, Fortal
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O rio Cocó drena uma área de 517 km?. percorrendo parte dos municipios de
Pacat*ba, F'ortaleza e Aquiraz, constituindo o principar curso d,água da á¡ea. Nasce na

vertente oriental da serra de pacatuba (pacatuba) e deságua no oceano Atlântico, depois ce
percorrer aproximadanrente 50 kni. E unl rio interniitente em sua maior parte, tornando_se
perene somente a l0 km da linha de costa, por influência do mar.

Na bacia do cocó é mantido um manguezal com uma área de aproximadamente
375 ha, que vai da foz até aproximadamente r l km à montante de seu percurso, constituindo o
parque ecológico homônimo. pera Resolução 020/g6 d,a conselho Nacional do r\4eio
Ambiente - CONAMA, este rio encontra-se na Classe 3, de sua nascente até sofrer influência
do mar e, a partir daí até sua foz, na Classe 7.

o rio ceará nasce da junção dos riachos Jandaira e Bom .princípio, nas verterìtes
do serra de Maranguape (Maranguape), e percorre um curso de 60 km na direção nordeste.
Drena uma årea de aproximadamente 900 kmz. abrangendo parte dos municipios de
Maranguape, Fortaleza e caucaia, servindo de limite entre os dois últimos. É intermrtente,
perenizando-se somente a 5 km de sua lbz, onde recebe influència direta do mar, e tem como
principal afluente o rìo Maranguapinho, à margem direita. Assim como o cocó, é classifrcaclo
nasClasses3eT.

o Maranguapinho (também conhecido como Maranguape ou siqueira) nasce na
serra cle Maranguape e percorre 34 km drenando vares situados entre as serr.as de Maranguapc
e Aratanha, com área total de 220 km2. Enquadra-se na classe 3. segundo os LÌsos

preponderantes, embora o monitoramento realizado pela sEMACE demonstre que os
pararnetfos quirniÇos que norteiam esta classìf.icação encorìtram-se com conccntrações, para
este rio, acima das estabelecidas pela resolução 020/g6 do CONAMA

Existem 309 lagoas mapeadas sobre bases plani-altimétricas 1.20.000 na *r\4Ir
(AUl\'lEF, 1984) A tabela ol mosrra que existe, no roral, um esperho d,água de 2. 105 ha (2r
km?) e um voh¡me arrnazenarlo de 16.4 hm,. Entre as bacias^ convém ressaltar a de Guaribas.
com quatro (04) lagoas, que não encontra-se delimitada em mapa por ter uma área mínima
inserida na RMF, não mapeável ¿ì escala maior de trabalho.
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Em relação ao número de lagoas por bacia hidrográfica, destacam-se as bacias do

cocó (79 lagoas) e a do catu (68 lagoas), inseridas predominantemente em terrenos

sedimentares. e a do cauípe (51 lagoas) com uma incidência nruito elevada de lagoas

interdunares.

'labela 0l - Lagoas da Região Metropolitana de F'orlaleza

Bacia Hidrográfica

Guaribas
Caponga Funda
Rio Maranquaoe
Rio S. Goncaio
Rio Ceará
Rio Pacoti

No de Lagoas

Rio Juá

Cauine

Rio Cocó
Rio Catu
TOTAL

Espelho d'água
(ha)

lìonte: AI IMF.ìi I gR4

04

os dados apresentados na tabela 0l demonstram que apesar clo elevado número de

lagoas existentes e da área ocupada, o volume hídrico armazenaclo é peqr.reno, r'epresentanclo,

cornparativamente, somente 2,4%o do potencial mâximo armazenado nos cinco (05) açucles

responsáveis pelo abastecimento de água da RMF. Isto pode ser explicado em função das

pequenas lâminas de água existentes nestes corpos que, no geral, são infèriores. em média. a

dez ( l0) metros.

A área ocupada pelo espelho de água é significante e aìgumas lagoas são

consideravelmente grandes para o contexto (Tabela 02) As qìratro (04) niaiores são. Lagoa do

catu. em Aquiraz. com 198 ha (1.98 km21 e2.565.516 m3. [.,agoa do Encanrado. no distrito cle

Jacaúna- Aquiraz" com 92 ha (.0.92 km2) e 1.000.115 mr ; Lagoa clo Banana. no distrito cle

Guararu - Caucaia, com 90 ha (o^90 km'?) e 973.4g0 m:r. e a L,agoa clo poço. em Caucaia, corn

88 ha (0"88 km2; e 9+6.060 mt. Est"s corpos hídricos são utilizados para abastecimento

oomplementar às populações municipais e corno áreas de recreaçãcl e lazer.

07

T4

I5
12

3t
28
51

Volum e

Arnlazenado
(mr) x lo3

15.6

79

68.1

68

78"6

309

e4-8

104.2
2l 8.3

244 6
310.1
424.A

83

555

546.1

559

2.105

586
831

1 .501

1.993

2.281
2.922
5 148

16.459



Bacia
tlidrográfica

Tabela 02 , Maiores lagoas da Região Metropolitana de Fortaleza

São Gonçalo

Guaribas

lJmari

Lagoa

do Papaeaio

do Esperto

Cauípe

Pedro I.opes
Morro da Cruz l

Rio Ceará

Banana

Lagamar

I)istrito

do Damião

Sitios Novos

dos Porcos

Rio Juá

Sitios Novos
Sítios Novos

JaÇanau

Rio Maranguape

Catuana

Capuà 2

Esgelho
d'^4gua

(ha)

Capuã

Catuânå

do Poco

Guararu

Gererau

Catuana

Canuã +

Guararu

de Parangaba

Caucaia

Rio Cocó

Volume
Armazenado

(m3)

de Maracanaú

Macaranaú

t:.5

Sapiranga

Caucaia

12"0

Caucaia

Acaracuzinho

l)

Messeiana

Caucaia

5.0

Sitio S José

Rio Pacoti

50

aucaia

Ancuri

Caucaia

90_0

86.023

Azrl 2+

Fonaleza

45.0

81.813

do Tapuio

Maracanaú

12.0

8l 813

Rio Catu

da Mata

Fortaleza

27.0

27.89s

Capon¡¡a Funda

Mata Fresca

Maracanaú

2 t.0

2"7.895

973.480

Mata Fresca

Messeiana

I 8.7

Na faixa costeira, sobre a área de ocor.rôncia das dunas,/paleoclunas. é onde oco¡re
a maior concentração de lagoas, em função da existência de um relevo onclul¡clo caracteristico
do contexto, que fàvoreoe a convergência do fluxo hídrico subterrâneo. o um nivel estático
sub-aflorante a aflorante, oscìlando sazonalmente.
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Inúmeras vezes, essas lagoas secam completamente no período compreencricro
entre agosto e dezembro, quando ocon'e o rebaixamento do nível d'água em função direta cla

evaporação. Retornam a condição de corpo hídrico superficial quando existe a recarga clìreta
do aqùífèro pelas precipitações pruviométricas, favorecendo a subida do níver d agu:r

subterrâneo

4.3. Aguas Srrbterrâneas

A l-litlrogeologia abordará as características aqüíferas, enfocando tipos cre

aqüíferos, ocorrência, espessuras, recarga,/descarga e propriedades hidrodinâmicas, cálculo cle

reservas e, posteriormente. a análise cla qualidade das águas, classificação hidroquimica e uso.

4.3.1. Caracterização dos Sistemas Hidrogeológicos

Na RMF existem quatro (04) sistemas aqúíferos, representados pelas
dunas/paleodunas, Barreiras, aluviões e rochas do Embasamento precambriano (Figura 04).
As dunas/paleodunas constituem um sistema aqtiífero único, em função das características
litológicas e hidrodinâmicas similares, impossibilitando uma níticla distinção a nível regional.

4.3 . 1 . 1 Rochas do Embasamento pr ecambrìano

As rochas do embasamento precambriano representam para a Hiclrogeologia um
contexÌo de pequena vocação para armazenamento e captação de água subterrânea, decorrente
da ausência qlrase que total de porosidacle e condutivìclade hidráulica primárias. É co,.un., a

utilização dos termos sistema cristalino, Meio Fissurado, Aqùífero Fraturado ou N4eicr

Fraturado para designar este contexto hidrogeológico.

Nos terrenos c¡istalinos, a porosidade primária pode ser considerada praticamente
nula, ficando a infiltração, armazenamento e circulação das águas restritas as zonas cre

fiaturas. Assim sendo, o enquadramento desses terrenos como aqüíferos está na dependêncie
da existência de estruturas rúpteis, abertas e interconectadas com área de recarsa
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Figura 04 - Distribuição dos sistemss aqüíferos
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A porosidade e oondutividade hidráulica no cristalino sem manto cle alteração são
secundárias, oriundas do fraturamento e denominadas de .,porosirJade e condutividacre
hiclráulica secundárias", ou "de fraturas", possuindo valores extremamente pequenos quanclo

comparados ao domínio sedimentar. A porosidade é normalmente ìnferior a I o/o c ll
condutividade hidráuhca é menor do que 10"5 m/s (CAVALCANTË. 1997)

Nestes terrenos, os "rìachos-fèndas" (drenagens congruentes as fraturas do
embasamento) e "fendas mestras" (principais fraturas) (sIeuEIRA, r 963 in sleuEIRA,
1967), iuntamente com as aluviões associadas, são fundamentais para a alimentação
subterrânea, constituindo importantes guias na prospecção de água subterrânea

Na RMF, o embasamento cristalino domina espacialmente (67%) e é

representado, predominantemente, por um complexo gnáissico-migmatitico e rochas
graníticas com exceção dos municípios de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio, todos os outros
estão localizados, em sua maior extensão, sobre esta unidade litológica.

Este meio possui lraca vocação aqüífera e as melhores áreas são condicionadas
pela existência de zonas cisalhadas, com fiaturas abertas e associadas, muitas vezes. a
reservatórios superficiais d'água que constituem fontes de r"ca.ga. É con-,rnì se observar a

associação do cristalino com áreas de planícies t'luviais e flúvio-marinhas, e nessas regiões a

existência de carnaubais é um forte indioativo da existência de águas subterrâneas salinas.

Os poços tubulares perfurados neste contexto pôssuem profundiclacles variáveis cle

30 a 80 metros, predominando de 50 a 60 metros. o nível estático oscila, preclominantemente,

entre 0,7 e 15 metros (96J%), oom mínimo de 0,7 rn, r¡áximo de 47 m e rnédia cle ó,0 nr
(Tabela 03)

o rebaixamento do níver d'água nos poços do cristalino oscira
predominantemente entre 5 e 35 metros (78,g%). À oscilação é decorrente das caracteristlcas
lécnicas do equipamento utilizad. para o teste cre vazão e do tempo de duração do mesmo.
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ttb"f1 a, - **1ï1t":" r:baixamenro do nível d,água _ Sistema Cristalino/RMr

- *Y"tn

>.0,7<5

)stático (m)

> 5 < l0

> 10 < 15

> 15 < 20

de dados

>-20<25

>25<30

52

> 30 < 35

54

>35<40

22

Intervalo

Rebaixamento (fr

t

>.0,7<5

As vazões predominantes são geralmente abaixo de 2 m3 A1 .4g.g%),com máximade 22'6 m3/h lrabela 04) e a capacidade específica é no¡marmente infèrio. a r,0 [(m]/h)/m.r.Existem poços no cristalino com perfis que mostram a existência de fraturas, apesar de serenrsecos' o que demonstra que é necessário a existência de fiaturas abertas e interconecta<fas conrzonas de recarga, comumetrte designacla no meio técnico como ..entradas 
cl,água,,.

> 5 < 10

I

<5U

> 10 < 15

> 15 <20

TOTAL

N" de dados

20 <25

>25 <30

1

I

> 30 < 35

16

21

l5

133

15<40

>4Q<45

>45<50

t2

>50<60

26

lfabela 04

lntervalÕ

l5

5

> nr< )

6

Vazão l nrr/h¡

Vazão dos poços no Sistema Cristalino/RN4F

9

N" de

dados

>4<.6

5

65

133

Intervalo

t3

> ¡J-.< l0

N" de

dados

t0 < 12

t22

t2<14

I

lntervalo

< t6

j

)

16< 18

> 18 < 20

N" de

dados

6

>20<25
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A alimentação ocorre da contribuição pruviométrica, drenagens e espelhos d.água
(lagoas e açudes) associados a fraturamentos, e das unidades aqüíferas sobrepostas, a exempro
do Barreiras e aluviões. os exutórios são representados por drenagens efruentes e pela
evapotranspiração.

'+ r r.l sedtmentos lcrciarios Barrciras

A Formação Barreiras ocupa 615 kmz (17,6%) da RMF e possui espessuras

normalmente inferiores a 60 metros, predominando de 40 a 50 metros. Apresenta expressiva
variação litológica" representada por intercalações de niveis arenosos, silticos e síltioo-
argilosos que refletem diferentes condutividades hidráuricas, tanto vertical quanto
horizontalmente (Foto 05). BIANCHI et al (1984) estimaram para a condutividacle hidráulica
um valor de 1.8 x l0-6 m/s. refletindo mais as características de um aqüitarde

o nivel estático é predominantemente inferior a r5 metros (g0,g%), com mínimo
de 1,0 m, máximo de 35 m e média de g,6 m (Tabera 05). possui espessura média saturada cre

15 metros e suas águas são captadas por poços com profundidades predominando entre 40 -
60 metros.

o rebaixamento do nivel d'água ocorre cle modo maior no intervaro entre 5 a 3o
metros (74,8%), com mínimo de r,2 m, máxrmo de 47 m e média cle 14,7 metros (Tabera 05)

As vazões predominantes são infleriores a z-o m3/h (40 ^s%) porém. locarrnente
podem apresentar vazões bem superiores. conforme mostra a tabela 06, com máxima de l7.6
mr/h e rnédia de 2,8 ¡n3/h. Existem poços secos (4%) neste contexto- em função dos niveis
extremamente siltico-argilosos que ocorrem no sistema.

Localmente constitui um aqüífero livre, com características regionais cle semi-
confinamento em função clos niveìs silto-argilosos, tenclo como latores dc reoarga a

precipitação pluviométrica, as drenagens inflìrentes que percolam o .ontexto, as lagoa-.;

interdunares e o sistema dunas/pareociunas que funciona com clupla função (aqriifero e

unidade de transferência de água).
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Foto 05 - Afloramento do Barreiras, recoberto por sedimentos eólicos
Porto das Dunas, Fortaleza



Tabela 05 - Nível estático e rebaixamento do nível d'água - sistema Barreiras/RMF

Intervalo

Nível Estático (m)

> l_<5

> 5 < l0

> l0 < 15

N" cle dados

> 15 <20

>20<25

98

> 25 <30

155

>30<35

84

>35<40

lntervalo

Rebaixamcnto (m)

z5

>40<45

>. 1<5

4

>45<50

> 5 < l0

2

> 10 < 15

3

TOTAL

> 15 <20

N" de dados

>20<25

>25<30

34

> 30 < 35

41

>35<40

70

371

Tabela 06 - Vazão dos poços no Sistema Barreiras/RMF

>40<45

o¿

lntervalo

6l

>45<50

,, ñ)<J

Vnzâo 1mr/h¡ 
'--

>50<60

43

25

N" de

dados

l9

>4<6

I

>6<8

t52

Intervalo

T'OTAL

3

108

4

o¿

> 8 *< l0

371

l0

N" de

dados

l0 < 12

352

:, 12<14

> 14 < 16

2

Intervalo

2

> 16 < l8

Secos (< 0,2)

N" de

dados

I

6

2

l5

t7



Como exutórios tem_se a rede de drenagem efluente, lagoas, evapotranspiraçào e,
ainda, o meio cristalino sotoposto, desde que fraturaclo e com características que permitam a

circulação e o arrnazenamento d'água.

A nível de RMF é possivel afirmar que o Baneiras não possuì uma vocaçào
hidrogeológica que no geral permita sua explotação para atendimento de demandas hidricas
acima de 5 ml/h/poço. porém. em função de sua grande extensão espacial, partic.larmente nc)

município de Fortaleza, representa um sistema importante para a captação cre petluenas vazões
para abastecimento humano, principalmente para residências e condomínios.

4.3. 1 .3. Dunas/Paleodunas euatemárias

ocupam uma área de l 84.7 tm2 1s .%¡- bordejando a orla costeira (7 r km) cla

RMF, com largura média de 2,5 km, adentrando um pouco mais ao continente nos setores
central - rnunicípio de Fortaleza, e a leste - município de Aquiraz. Formam campos
morf'ologicamente homogêneos, recortados ocasionalmente pela rede de clrenagem e

possibilitando a existência de lagoas interdunares.

o sistema dunas/paleodunas da RMF foi mapeado hicrrogeologicamente pela
primeira vez por BIANCHI et al ( r 9g4), que delimitaram nove (9) campos oom áreas
oscilando de 50 a 3.227 ha e altitudes variando de l0 a 60 metros. Neste trabarho 1.oì

ressaltada a necessidade da presewação destas áreas, em função da importância que esras
representam para o abastecimento d'água e a conservação hidro_ambiental.

lì contposto por areias pouco consoiidaclas c cxtrcruanrcrrte hornogèrrcas, fì.as a

médias, com diâmetro efetivo predominando entre o,r5 a 0,25 mm e espessuras entre l0 _ 25
metros Ocasionalrisnte ocorrem intercalações de niveis síltico-argilosos a argilosos, oriundos
da própria variação da energia de deposição dos clásticos, e a presença de intercalações crc

argilas orgânicas, cle tonalidacres escuras, ¿r exempl. do qLre existe em Abreulândia e cocó.

No geral, repousam sobre os sedimentos da liorrnação Barreiras ou sobre manch¿rs;

aluvionares.
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Indisculivelmente constitui o nrelhor potencial hidrogeológico da área estu¿acla.

representando um aqüífero livre, com espessurâ.s saturadas oscilando de poucos a ate l0
metros, nível estático normalmente sub-aflorante nas áreas cle descarga, atingindo, em méclìa.

06 metros.

Suas águas são captadas por poços tubulares rasosr com profundiclades inleriores a

:0 metros- perlurados normalmente em 10" e revestidos em 6" ou 4". que produzem vazàrr

média de 6.0 m3/h podenclo alcançar. localmente. até l5 m3/h.

Possui como característica básica uma dupla função hidrogeológica, refletida no

funcionamento do sistema como aqüífero principal e aqúifero de transferência do potencial

hidrico para unidacles sotopostas, a exemplo do Barreiras.

Estudos hidrogeológicos nos campos de clunas da Abreulândia - Fortalez¿r.

consistiram na prospecção e explotação de água potável para abastecimento público.

demonstram uma elevada vocação aqüifera para este sistema (pL,{NAT, l97ge l9g4).

As sondagens prospeotivas realizadas em 2,, (F-igura 05) mostram para o meio

uma espessura média de 11,0 metros, com espessura saturada oscilando de 4,3 a g,3 metros.

Ressalta-se que a prospecção f'oi realizada na zona de descarga, geralmente no sopé clas

dunas, explicando os valores de espessura média. Nas dunas <le recarga, o fluxo subterrânecr

não permite uma captação eficaz clas águas (Foto 06).

Na Hidrogeologia, o sistema aclùifero é representado pelo pacote litológico capaz

de armazenar e permitir a explotação da água, e não unicamente pela espessu.a saturada.

sendo esta uma conclição de estado. No caso das dunas/paleodunas, o posicionamento do ¡ivel
estático é função da sazonalidade climática, isto quer dizer que a espessura saturacla mínima
pode. posteriormente. atingir o máximo. ou vice-r,ersa

Em Abreulânclia, dos 30 poços tubulares rasos construidos através do méto<lo clc

percussão e lavagem, perfurados com 10" e revestidos com tubos ealvanizados e filtros
Johnson de 4".25 foram aproveitados (pL.ANAT, op. cìt.) e suas caracteristicas cic

profundidade, vazão, niveis estático e dinâmico, rebeixamento e capaciclacle específica sà,o

mostradas na tat¡ela 07.
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06 - Area da recarsa das dunas, Abreulândia -
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fabela 07 - Poços tubulares rasos ÌÌâs dunas de Abreulândia. Foftaleza

lio¡lc: Ì)1.^N.41 197fì
l,egeudr Prol-. - l,roftùrdiùdc NL - Nivcl estálioo ND - NívcÌ drûiârxco
Q - VazÌo lìcbaix - lìcbaìxanenlo Oap. flsD. - Call1cida(le IistEcjiìcâ

A figura 06 mostra o perfrl construtivo e litológico de'm poço tubular raso, clue

retrata o projeto de poços para o sistenâ dunas/paleodunas e onde observa.-se a presença

predominante de niveis arenosos cont intercalações de níveis argilosos, reflexo da variação da

energia eóJica de deposição, comum praticamente a todos os can]pos de dunas no litoral

cearense

A profundidade média dos poços em Abreulândia é de r I,60 metros, com máxinra

e minima de l6.80nl e 9,40m, rcspeclivarrente, relletindo o topo da lìormação Ban eir-as. silto-

argilosa, consideracla. localnente. col¡o unì aqüitarde. As profundidades oscilando de 10.0 a

l5-0 ll.letros sãÒ represeitta{ivas paiâ os poços tuLrulares rasos constrr¡irios r'ìo contexto

duna s/¡ra ieo d u n as cla t{N4F.

Poço P rof.
lmì

a
lm3/h)

NE
lml

NI)
lmì

Rebaix.
f rnl

Cap.Esp.
lt nrr/h t/m I

0l 6.8 ti.0 4.1 5.7 t.6 8,12
02 5.0 r0.8 J,¿ 6.8 3.6 300
03 ì6 10.8 38 4,7 0.9 12.00
04 1.6 13.0 3.1 4-7 16 8.12
05 0.9 l0_8 3.5 5.0 15 1.20
06 t-5 8l .ì"1 4.6 1.5 5.40
0l 1-4 9,3 5.4 6,2 0,8 I l.ó2
08 22 t2 4,4 5,5 6.54
09 tl 8.1 54 2 6,15
l0 2.6 9.3 3_3 4^9 .6 5 8l
l1 2.1 8. 1 35 l (¡ 2.i
t2 )J 5-9 4.t 5.0 09 6.55
t3 0.0 13.0 1.3 4.5 2 I 0.81
t4 l.l 9.3 4.6 6,1 5 6.20
l5 al 8,1 ,Q 4.4 5 5.40
l6 99 13.0 4-2 5 I il,81
t7 )(\ ]]"0 44 J.J 0-9 14 44
18 0.0 8. 36 5n t-4 5.78
19 0.5 8- 3.6 5-4 4.50
20 4 8. 4.0 4.9 09 9.00
21 0-4 8,1 4"3 5c) 1.6 5.0ô
22 03 10.8 4^1 6.5 450
23 4 6.5 4,1 5R 1.t 5,90
24 3 6.5 4.7 5"9 1.2 5.4t
25 4 7.2 5.1 6.2 1l 6.54
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Figura 06 - Perfil consf rutivo e litológico dc ¡loço tubular raso
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A vazáo média de 9,3 mr/h. com máxima e minima de 13.0 e 5.9 nrr/h.

respectivamente, reflete valores elevados para o canìpo de Abreulândia, comparativamente ao

do cocó (vazão média de 6,0 mr/h) - município de Fortaleza. ou a outros campos dunares

próximos a RMF. a exemplo de Pecem e Bebel'ibe. ambos com vazão rnódìa cle 2.4 mr/h.

compatível. porém. com o valor médio encontrado para são Gonçalo do Amarante (g.7 1ìr/h).

conforme môstra a tabelâ 09

os dados de nivel estático oscilam de 2,9 a,5,4 metrÕs. com média de J.9 metros.

e reflete¡'n um posicionamcnto sulr-aflorante, sobretudo considerando-se que os clados sào

relativos ao mês de dezembro, ou seja, praticarnente seis (6) meses após o período invernost.r

No geral, logo após a estação de chuvas (março a junho), o nível d'água sobe devido a

recarga. ficaudo a meÍìos de 2.0 metros de ¡rrofundidadc. Òu rresmo aflorando. refletido peìo

afloramento do nível d'água. (Foto 07).

o rebaixamento r¡édio observado nos bombeamentos foi de 1,4 metros, conr

valores máxirxr e mínimo rle 3,6 e 0,8 metros, respeotivamente , demonstrando a rápida

recuperação do n.reio captado.

A capacidade específica pode ser definida collìo uma medida de efioiência da obra

de captação, t'eflexo das características hidrogeológicas locais, do projeto técnioo-construtivo

do poço, das caracteristicas do equìpamento de teste e do tempo empregado no mesmo, send<r

obtida da divisão de vazão pelo rebaixamento o valol médio para a bateria de poços cle

Abreulânclia é de 1 .40 t(nl/h)/ml. com valores osoilando entre 3.0 e 14.4 Xml /h)lml. elevados

cornparativamerlte aos outros canrpos de dunas.

Na tabela 08 são mostradas as caracteristicas de es¡ressura saturade. condutiviclaCe

hidráulica e transmissividade para o sistema dunas em Abreulânclia, com valores médios ric

6.l3nr, 7 x l0-r ntls e9.Jl ntzllt. respectivamente.
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oto 07 - Ajloramento d'água no campo de dunas em

-iûR

oto 08 - Piezômetros no de dunas em Abreulândia, F



'Iabela 08 - Caracteristicas do aqüífero dunas. Abreulândia, Fortaleza

Poço

0t

[Io

02
03

( m)

04
05

77

K't
(m/s) x l0r

06

9.3

07

8.7

08

1.3

09

6.9
7.3

6.59

0

5t

1"5 8

I

T

7O

q 
"67

2

(m2lh)

6.9

6.52

3

7.8

4

5,68

5.6

5

560
13.60

5.4

4.52

6

5.3

l

7.t2

4.9

3 8t

8

3.94

5.0

O valor de conclutivìdade hidráulica é muìto alto para as areias finas das clunas

de Abreulândia. cr.rjos valores normais deveriam. no máximo. ser de 2.5 x l0-'r m/s. Valq¡es

acima cle 5.0 x 10-'r m/s refletem a classe qranulométrìca de areias grosseiras a nrr-rittr

grosseiras. ProvavelÀente, cls valores obticlos em Abreulâncl¿ tenham sido mascaraclos pela

utilização de valores de espessura saturada (ho = 4,5 m) infèriores aos valores renis

enoontrados nas sonclagens de reconhecimento e poços tubulares (ho : 6,lm) (pL,ANAT, o¡r

cit )

As caracteristicas hidloclinàmicas médias obtidas através de testes de aqüífèros e

' de proclução para dìversos campos de dunas/paleodunas constam na tabela 0c,). Refletenr

58

6.01

9

4'7

20

6.99

23.47

2t

65

5.51

17.82

72

4.9

t,3 l

5.4

7.69

24

6.8

7 ^45

6.73

Iìoûtr: o i)l,^N/\

4.3

z5

1.38

l.cgcnda: ho - lis¡rcsstlm satuÌ¿¡da K - Coclicicûte de Coudutiv ade hidráuìica-l 
- CoeiìcierÌtc (lc Ir¿ursmissiviclaclc

5t

5,40

r" t9

5.2

4.93

7.29

1 1.73

5.0

5,66

11 \J

4.9

7.03

I 1.52

6.44

12.49

5.90

9.83

5_12

6.5 5

5.20

7.13

6.16

14.62

6.41
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aspectos relacionados as variações litológicas, que clenotanr a rnaior uu menor presença de

níveis siltico-argilosos e variação da espessura saturada (cAN4pos & l\4ENEZES, i982).

'l'abela 09 - Valores médios clo âqliiièro dunas _ orla costeira do Ceará

I-oca I

Cocó
Pecém
S. Goncalo
Beberibe

M unicípio

os dados referentes aos municípios de pecém, São Gonçalo e Beberibe sào

correspondentes a campos de dunas limítrofes a Região l\,fetropolitana de Fortaleza, situatjos

numa clistância máxima de 70 km da Grande Fo¡taleza

Observa-se qr:e os valores médios cle condutividade hidráulica e transmissiviclacle

oscilam cle 0.73 a 2,50 x l0a m/s e c\e 2,3i a 6.9g m2lh^ respectìvamente. aceitáveis conro

representativos para o sistema dunas/paleodunas. Sobre este existefn poços captando de

poucos a até l3 mr/h. refletindo capaciclades específicas que oscilam cle 0"02 a 23 [(mlhym].

A fìgura 07 fiìostr¿l c colìrportamÐnto do fiuxo clas irguas subterrâneas em

Abreulândia, obtido de dados dos poços e piezômetros (Foto 0g)" simiiar ao que ocorïe nos

outros campos de dunas da RMF. F,xemplifica a situação normalmente encontrada, em quc ¿rs

águas fluenr em direção ao mar, porém sofrem alteração de percurso ao encontrarem o fluxcr

oonclicionado pela lecarga de cordões de clunas mais próximas a linira cle praia, formanclo-se.

então, as lagoas interdunares. Em Abreulândia, a convergência de fluxo se processa entre as

equipotenciais de 4,5 metros.

O fltrxo das águas subterrâneas se prooessa par¿ì o mar oncle são observadas lontes

difusas ao longa da costa, lagoas interciunares e zonas aluviunares pe¡terìcentes as bacias ¿os

rios P¿rcoti. cocó e ceará. Poróm, as naiores perdas cl'água clo aqùifèro são por conseqúôncia

da intensa evapotranspiração, ¿rssociada a um nivel estático sub-allorante. A recarga e

eminenternenre pluviométrica, salvo exceções causa<las por clrenagens infltrentes.

Foftaleza
Pecém

liùtìpos

S.Gonçalo

N" de
Testcs

Beberibe

t35

a
{m3/hì

22

09

6.0

o2

K (m/s)
x 10-a

2.4

8.7

-..t

2.50
r.40

T'
. 2,,
I ¡¡ì /lt I

1.00

0.73

6.98
3.8 8

ho
I nl)

4.32
1 11

77
7'7

12.0

9.0
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Poços
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- t 23 - número de ordem{9| 4,7¿ - coto do nível freótlco
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Figura 07 - Superfície potcnciométrica-
Abreulândia - Fortaleza-CE.

Fqrte CAG€CE/PLANô'Í, ì 978

@ezembru de 1978).
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BILTRAO & ]\1ANOEL IILHO (1973) utilizam no estudo hidrogeológico na

região de lìortaleza, um coeficiente de infiltração eletiva da ordem de 3ozo, ressaltan¿o que

parte do volume infiltrado se perde por. evapotranspiração.

A prática de pet fi.rração de poços tubulares rasos na orla costeira com métockr cle

jato d'água é restrito a poìicas firmas de perfuração. A maìoria opera com perfuraçãç à treclç

manual/sonda de sopapo, sem unidade de bombeamento para rebaixamento do ¡ivel cl água.

os revestimentos são de PVC, recomendados para tubulação sanitária (esgotos), conr

ranhuramento feito à ser¡a em todos os tubos colocaclos abaixo do nível fiqttico lFctos 09 e l0)

Como o sistema aqüílero clunas/paleodunas é praticamente homogêneo e

inconsolidado, com pequenas variações faciológicas representadas por lentes delgadas <.le

material argiloso or"r silto-argiloso, a ação percussiva clo rnétodo traclo/sonda cle sopapcr

compacta localmente a unidade atravessada, modificando a região acljacente e.

consequentemente. reduzindo os valores dos parâmetros fisicos e hidrodinâmicos.

Assim, este método não permite o avanço da perluração além de 3 a 4 metros

abaixo do nivel fieático, não obtém o aproveitamento máximo da espessura saturada e arnclu

induz alterações das propriedades hiclrogeológicas.

Não existe nenhum cadastro dos poços tubulates perfurados manualmgnte. pùr.crlr.

em f'unção das infclrmações verbais de perluradores que opera*ì nesse meio, e c1o

acompanhamento cle poços tubulares rasos na área cle estudo, estima-se que existam. enì

operação. de I 500 a 2.000 poços na orla oosteira da RML

Em função clos elevados coefìcientes de condutividade hiclráulic¿r.

transrnissividade e porosidacle efètiva, associados, ainda, a u¡n nivel estático extremamente

raso, o sistema clnnas/paleodunas é altamente susceptivel a poluição, re¡rresentando urra

uniclade extremamente vulnerável aos impactos antrópicos negativos resultantes clo r¡so e

ooupação do meio fisico. com um fator efètivo de risco.



09 -Perfi¡ração de poços tubulares rasos à trado/sondaeem de sopapo. F

oto l0 - Material utilizado na perfuração manual de poços tubulares



4.3. L4. Aluviões Recentes

Os depósitos que bordejarn as calhas <ia rede de drenagens são formados através

da deposição fluvial e pelo fluxo hídrico laminar, que condioionado pelos pesados aguaceiros
(chuvas torrenciais) carreia grande quantidade cle detritos finos para as áreas marginais.

As planicies fluviais ooupam 2go km2 (g%). nas quais os solos aluviaìs.
hidromórficos e halomórficos constituem as classes dominantes, quase sempre recobertos pela

mata galeria de camaubais que constituem indicativos <le água salgada.

As aluviões não são praticamente utilizadas para captação de água na RMF, salvo

exceções em comunidades ribeirinhas que as utilizam através de cacimbas, Nos municípios de

Fortaleza e l\4aracanaú, as águas subte¡râneas das aluviões dos rios cocó e Maranguapinho
estão seriamente comprometidas pela poluição derivada de esgotos <lomésticos e indust.ais,
não permitindo atualmente nenhum tipo de utilização.

constituem aqüíferos livres, com espessuras de poucos a até l5 metros e nivel
estático sub-aflorante (inferior a 2 metros), não existindo dados hidrodinâmicos no âmbito cla

RMF. são representados por sedimentos de granulometr.ia rnuito lìna, freqüentemente
intercalados com níveis argilosos e orgânicos, derivaclos cle uma ação erosiva sobre rochas
seclimentares e migração de particulas das zonas de mangue.

Ësta composição litológica permite que exista uma variação das oaracterísticas

hidroclinâmicas, maior à medida em que oco..er a alternância mais freqiiente de clásticos.

A pequena declividacre dos canais de drenagens e a proximidade à rinha de costa,
permrte o avanço das marés até distâncias consideráveis (g km) ao rongo dos rios
fÌrvoreoendo, em algumas áreas, a formação de salinas e influencianclo na qualicratre das águas

a rntazenadas nas unidades aluvionares.

BELTRÃO & MANOEL IIL,FIO (1973) observ.aram este fato através

eletrorresistividade, ressaltando o oarátel salino das águas nas manchas aluvionares do

Cocó, próximo as dunas, entre 7 a l5 metrcs cle ptofundiclacle
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BIANCHI et al (7984) observaram que, somente a montante da equipotencial de

cinco (5) metros, é possível captar água subterrânea sem a presença de elevadas

concentrações (> 300 mg/L) de cloretos.

A recarga provém da precipitação pluviométrica, dos rios influentes e das águas

subterrâneas das dunas/paleodunas e Barreiras. Como exutónos tem-se a evapotranspiraçào c

a própria drenagem, em épocas de verão. No inverno, é muito comum as faixas aluvionares

serem cobertas por água dos rios, pelo extravasamento destes.

4.3.2. Reservas Hídricas Subterrâneas

Vários parâmetros influenciam no cálculo de reservas das águas subterrâneas, tais

como precipitação pluviométrica, tipo de aqüífero, características dimensionais e

hidrodinâmicas do meio e qualidade da água.

O planejamento dos recursos hídricos (superficial e subterrâneo) deve considerar'

o uso integrado das reservas, recursos e disponibilidades de água, associaclos a qualidade

hidrica, ocupação do meio fisico, uso e proteção.

Assim, é recomendável que o planejamento de utilização dos sistemas aqüíferos

considere os potenciais de renovabilidade, a integração com o meio hidro-ambiental, e

capaoidade de regeneração das águas servidas que retornam ao manancial em apreço e,

principalmente, o limite de intervenção humana que não deve ultrapassar o aceitável pelas

condições inerentes ao meio local,

Na área em estudo, existem dois contextos litológicos distintos: o sedimentar.

representado pelas dunas/paleodunas, aluviões e Barreiras, e o cristalino representado pclas;

rochas do embasamento Precambriano.

As rochas sedimentares possuem porosiclade e condutìvidade hidráulica primárias,

decorrentes cla própria diagênese, facilitando o armazenamento e fluxo d'água. Nas rochas

clistalinas. o armazenanento e fluxo oconem nas fraturas- interconeotadas e aberras
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caracterizando um meio anisotrópico e heterogêneo, tornando o cálculo de reservas algo

praticamente impossivel.

Os volumes hidricos armazenados nos sistemas aqüiferos reptesentam as reservas

e podem ser avaliadas segundo um ponto de vista natural ou utilitário (RtrBOUÇAS, 'l997).

Tradicionalmente, estas reservas são classificadas como renováveìs (dinâmicas ou

reguladoras) e não renováveis (permanentes ou geológicas). Sob uma análise integrada, a

classificação de reservas permanentes (não renováveis) não encontra respaldo, pois se sabe

que a água subterrânea não está desconectada do ciclo hidrológico, participando efetivamente

à medida em que existe Iecarga, extração e descarga,

O fluxo da água em sub-superfìcie se processa de modo lento. Os tempos de

residência das águas nos aqùíferos são da ordem de dezenas de anos e, em alguns casos, se

atinge a escala de centenas e até de mìlhares de anos, o que permite dizer que a água

subterrânea é um recurso mineral esgotável à escala da vida humana.

A idade das águas subter¡âneas, parâmetro muitas vezes utilizado em discussões

hidro-ambientais, possui um signifrcado meramente cinemático, refletindo o nível de

equilíbrio hidrodinâmico, em função do grau de interação entre as condições existentes nas

zonas de recarga, transporte e descarga clo meio considerado. Assim, a iclacle desta águas é

uma condição de estado, não possuindo nenhuma relação com a importância das reservas, orL

dos riscos de esgotabilidade ao serem submetidas a um processo de extração, clesde que exista

o planejamento e gestão integlada (REBOUÇAS, op. cit.).

4 3.2.1. Reservas Renováveis (Rr)

São representadas pelo volume hídrico armazenado entre os niveis de flutuaçào

máximo e minir¡o dos aqúíferos lìvres. Participa do ciclo hidrológico numa escala de temp¡

anual, interanual ou sazonal estando, desta I'orma, em constante movimento.

Nos aqüíferos rasos próximos a espelhos d'água, o bombeamento de poços

tubulares poderá causar uma inversão hidráu1ica induzindo maiores e mais rápidas recargas ao

sistema. Exemplo disto é obsewado no aqúilero aluvionar do rio L,lobr cgat/E,spanha, cLr ju
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reserva renovável de l0 milhões de mtlano passou para aproximadamente 200 milhões cle

mr/ano em fìrnção da intensa explotação a que estava submetido (CUSTÓDIO& LIAMAS, 1976)

Existem várias maneiras de se proceder o cálculo destas reservas, sendo as mlis

comuns:

101 cálculo da Y azão de Ëscoamento Natural (VEN), que sob condições de

equilíbrio natural representa a recarga anual efetiva do aqüifero, sendo expressa por.

VEN:'t i L. onde T: transmissividade hidráulica (t,2T''). i- gradiente hidráulico e

L= comprimento da frente de escoamento (L).

Este método é recomendável e bastante empregado no dimensionamento d¿¡s

reseryas das águas subterrâneas em campos localizados de dunas, com a utilização de mapa

potenciométrico que permite o cálculo do gradiente hidráulico local, direção do fluxo

subterrâneo e do comprimento da frente de escoamento. O valor da transmissividade é obtirlo

de testes de bornbeamento.

Foi utilizado na RMF pela PLANAT (op. cit.) para o dimensionamer'ìto da Vazão

de Escoamento Natural nas áreas clo Cocó (180 m'ih¡ e de Abreulândia (160 mlh).

201 Hiclrograma de escoamento superficial. com cálculos a partil. das curvas cle

recessão, no trecho correspondente à restituição do excesso infiltrado no meio poroso. A

restituição das reservas hidricas somente inicia-se quando toda a água superfìcial é escoacla.

ou seja, no periodo de estiagem (COSTA" 1997)

Não existem dadcs para a construção de hidrogramas de escoamento superfìcial

pala a rede de drenagem da RMF c. muito menos, dados sobre fluxo de base.

:10¡ Método volumétrico. tenclo-se por base a flutuação (Àh) clos níveis c.l'água nos

aqüíferos livres, senclo expressa por Rr: A. Àh. r1e, onde A = área de ocorrência do aqüifèro

(l,'?). 
^h 

- variação clo nivel cl'água (L) e le = porosidade efètiva (a<limensional).
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Este será o método utilizado na área em estudo. Porém, em função das condições

existentes, o cálculo de reservas renováveis será efetuado somente para os sistemas

dunas/paleodu nas e Barreiras.

As manchas aluvionares encontram total restrição à captação de águas

subterrâneas em virtucle do altissimo grau de poluição a que estão submetidas, e o cristalinc>

em razão cle possuir um comportamento heterogêneo e anisotrópico que impossibilita o

cálculo de reservas renováveis.

" SistemaDunas/Paleodunas

Considerando-se uma precìpitação pluviométrica média de I .300 mm/ano na área

litorânea, o volume precipitado sobre as dunas/paleodunas (184. 7 km21 é de 240 milhões de

rn'/ano.

O valor médio de variação do nível d'água (Âh) encontrado por BELTRÃO &

MANOEL FILHO (1973) para as dunas da área do Cocó é de 0,94 rnlano. As observações de

campcl realizadas a nivel de poços tubulares rasos e cacimbas mostram que, no geral, a

variação do nível d'água é de 1,0 a 2,0 metros no decorrer do ano, frcando na dependência

maiol das variações climáticas. Isto é diretamente visualizado em cacimbas e poços próximos

a lagoas interdunares, cuja superficie oscila sazonalmente.

Para as dunas cla região de Natal/RN, COSTA (1996) considerou uma oscilaçào

de 2,0 m/ano, após observação de variação do nivel d'água em piezômetros instalaclos para

esta finalidade. Ressalta-se que as característrcas litolùgicas dessas dunas são similares as cla

RMF.

Levando em consideração tais fatores, adotou-se para os cálculos um valor méclicr

de variação do nível cl'água (Âh) igual a 1,5m.

Em trabalhos anteriores. a porosidade efetiva (¡e) adotada para o sistema

dunas/paleodunas foi de l5% - Natal/ (COSTA,1997), 12% - Cerrá (CAVAI"CANTE, j992
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inPË,RII, 1992), 12% -Ceará(SUDENE/ASMIC, 1967)ede44To-Foftaleza(BELTRÃO.t

MANOEL FTLHO, 1973).

FEI'TIIR (1980) mostra valores de porosidacle efetiva para os clásticos, com as

areias fìnas possuindo entre l0 a 289to (média de 21%) e as areias médias de I5 a 32%o (média

de 26%).

Em função das características observadas nas sondagens de Abreulândia, praia do

futuro e nos trabalhos de acompanhamento de poços perfuraclos neste sistema, o valor adotaclo

para o cálculo cle reservas é de 15%o.

Assim, utilizando Rr : A. Àh. 4e onde A - 184.7 km2. 
^h 

: l.5m e qe : I5%".

obtém-se para as reservas renováveis do sistema dunas/paleodunas um volume de 41,5

rnilhões de ¡n3/ano.

ô Sistcmî Barreiras

Este sistema ocupa uma área de 6I5 km2, sobre a qual precipita um volume de

799 milhões de m3/ano.

A Formação Barreiras é caracterizada pela existência de niveis clásticc-rs

alternados, que no geral variam da fração argila até areias médias, tendo na base niveis

conglo¡neráticos, estes dificilmente observáveis na área da RM['. Para a área, não existem

dados monitorados sobre variação de nivel d'água e porosidade efetiva para este sistema.

MELO (i995), trabalhando em Natal/RN, considera uma porosidacle efetiva (¡e)

para o sistema dunaS/barreiras de 10%. BIANCHI et al (1984) adotam um valor de lOYo para

o Rarreiras cla RMF e CAVAI,CANTE, 1992 (in PERIÌ, op. cit.) utiliza 50% em trabalhos na

Bacia do Jaguaribe/CE. FETTER (op cit.) adota valores que oscilam d,e 3 a l2%o (média dc

7o/o) para as areias argilosas.
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Para efeito de cálculos e considerando as características litológicas dos niveis que

compõem o sistema Barreiras, adotaremos o valor proposto por CAVALCANTE (op. cit.), oLr

seja, porosiclade efetiva de 5o%.

Clonsiderando a composição litológica do Barreiras e a profundidade do nivel

" estático que oscila entre 8 e 12 metros, não permitindo a influência direta da evaporaçã<,.

quanto no sistema dunas/paleodunas, adotou-se um valor médio dé variação do nível d'água

(Âh) igual a 0,5m.

Utilizando Rr = A. Àh. r¡e onde A = 615 km2" 
^h 

: 0,5m e ne: 5o/o, obtém-se

para as reservas renováveis do sistema Barreiras um volume de 15.3 milhões de m3/ano.

4.3.2.2. Reservas Permanentes (Rp)

Estas reservas representam o volume de água subterrânea que participa do ciclo

hidrológico numa escala de tempo plurianual, centenária ou milenar.

Correspondem aos volumes estocados abaixo do limite inferior de flutuaçâo

sazonal do nível de saturação dos aqúíferos livres ou dos níveis potenciométricos clos

aqüiferos confìnados (REBOIJÇAS, 0p. cit.)

As reservas permanentes serão c¿rlculaclas pelo método volumétrico utilizando-s;e

a seguinte fórmula: Rp :4.b. qe, onde.d - área de ocorrência do sistema aqüífero (L,t), b -
espessura média saturada (L), pois na área cle trabalho os aqüífèros são do tipo livre, e r'¡e:

porosidade eletiva (adimensional).

Em função das características para as aluviões e rochas do embasament<r

cristalino, já discutidos anteriormente, o cálculo de reservas permanentes será efetuaclo

somente pala os sistemas dunas/paleodunas e Barreiras.
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Considerando-se a alea (A) del84,7 km2, espessura méclia satulada (b) de 6,4 m e

porosidade efetiva (r1e) de 15%o, a reserva permanente obtida para estc sistema e de 117,3

milhões de m3.

e Sistema Barreiras

o SistenraDunas/P¡leodunas

Pala a área (615 km2) ocupada por este sistema e consiclerando-se uma espessura

média saturada (b) cle 15 m e porosidade efetiva (r¡e) de 59lo, existe ur¡a reserva hidrica

permanente de 461 milhões de mr.

4.3.2.3 Reservas Totais

As reservas totais de um sistema aqüífero são obtidas pela somatória das reservas

renováveis e permanentes.

Na área em apreço, pode-se dízer que as reservas totais para os sistemas

dunas/paleodunas e Barreiras são. respectivamente. de 218.8 e 476,3 milhões de ml.

4.3.2.4 Recursos explotáveis

Os recursos explotáveis das águas subterrâneas represelltnrrl os volumes que

podem ser utilizados das reservas naturais, em função clas reservas lenovávcis (r'eguladoras)

or¡ clos meios técnico-hnanceilos de que se clisponha, or.r seja, cla variár'el de clecisão que leva

em consideração outros objetivos e fàtores limitantes, a exemplo da tara de renovabiliclade

natural (REBOUÇAS, 1997)

Desta folma, os recursos dependem das variáveis cle clecisão ìmpostas pela

política sócioeconômica de desenvolvimento, ou seja, constitui-se eÍn um bem valorado

fundamentado na importância que a água representa no meio.

t.
fi
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DUARTE (1996) defìne recursos explotáveis como sendo "ctc¡teles que es!ão

disponiveis sem que haja comprometimenlo do aqüífero nem do maìo antbienfe" e os assooia

com as disponibilidades hídricas clo sistema aqüífero.

Além dos termos reservas e recursos, dois outros vem sendo empregados

comumente nos trabalhos sobre planejamento das águas subterrâneas: potencialidacle e

disponibilidade.

Potencialidade é definida como o volume total acumulado na zona satura<la do

sistema aqüífero e sujeito à extração, corespondendo as reservas totais, enquanto

disponibilidade refere-se ao volume que pode ser explotado sem risco de exaustão do sistema

aqüifero (DUARTE, 1997).

A disponibilidade potencial do sistema aqüífero considera explotável o volume

total da reserva renovável e, consequentemente, não acarreta depleção à reserva permanente.

Poderá ser depletiva quando existir a possibilidade de que a parcela utilizada da reserva

permanente venha a ser reposta naturalmente ou sob a forma de recarga induzida.

Atualmente, o conceito de que não se deve explotar um volume hídrico superior

ao da reserva renovável é bastante discutivel. Estudos mostram que, mesmo cluando o nível

d'água for rebaixadcl oontinuamente durante um período de dez (10) anos, ou mais, sem

recarga efetiva para o aqüifèro, este nível pode se recuperar completamente dentro de um (1)

ano se o sistema receber uma recarga pluviométrica normal (AMBROGGI, 1978 in

T,ANCREDI, 1996)

Para o sistema dunas/paleodunas da área em estudo, a disponibilidade potencial

deve ser vista sob duas condiçòes:

l") Em função clas características de extrema vulnerabilidade do meio. Para áreas

com distância inferior a 1.000 metros a partir da linha de costa, a dispontbilìdade potencial

deve ser considerada como sendo a reserva renovável (4 1,5 milhões cle ml/ano), com respalclo

no fato de já existir intrusão salina em ponto especí{ico situado a uma distância de até 500

metros a partir da linha de costa, decorrente do uso inadequado do sistema aqtiífero.
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2") Para disfâncias superiores a 1.000 metros a partir da linha de cosr¿ì, a

disponibilidade potencial a ser utilizada deve consìderar a reserva renovável acrescida de urna

parcela da permanente. Esta parcela deve ser calculada em função das variáveis de decisão

impostas pelas características aqüíferas, condições político-sócioeconômicas, renovabìlidacle

das águas e planejamento integrado.

Para o sistema Barreìras, a disponibilidade potencial é representada pela reserva

renovável (15,3 milhões de mr/ano) mais uma parcela da permanente, calculada em funçào

das variáveis de decisão. Na prática, corresponde a 1/3 das reservas totais, ou seja, 158,7

nlilhões de m3

A disponibilidade efetiva representa o volume normalmente captado pelos poços

instalados. Na ausência de um cadastro de campo atualizado, é recomendável se consiclerar cr

tempo adotado para a vida útil do poço (20 anos), vazão média do sistema aqüífero captado e

um tempo médio de bombeamento que varia de acordo com a necessidade do usuário e/ou

capacidade do aqüifero.

Para o período de 1975 a 1995 foram cadastrados 2.775 poços tubulares conr

dados de vazão. Estima-se que existam em funcionamento em torno de 1.500 poços tubulares

rasos (profundidade inferior a 20 metros) perfurados nos sistemas clunas/paleoclunas e

Barreiras^ com vazão de 1,5 m3/h/poço.

Adotando-se uma taxa de bombeamento de seis (6) horas/dia, a disponibiliclade

efetiva calculada para os 4.275 poços é de 23,6 milhões de m,/ano. corespondente a 4l,5g,o

das reseryas renováveis dos sistemas dunas/paleodunas e Barreiras ou, somente 3.jo/o das

reser\ as permanentes.

Projetando-se uma demanda de 200 litros/hab/dia, percebe-se que é possivel

atender pela disponibilidacle e1ètiva a 323 .288 habitantes.

Ressalta-se o elevado potencial hidrogeológico do sistema dunas/paleodunas.

extremamente favorável a captação por poços tubulares rasos, cedendo água de boa qualidadc

fisico-química. A exemplo, somente as baterias de poços da Abreulândia (25 poços), Cocó
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(35 poços) e Praia do Futuro (53 poços) quando func;ionavam em período integral diário, antes

de serem desativadas, tinham uma disponibilidade elètiva de 4,3 milhões de m]/ano.

4.3.3. Aspectos Hidroquímicos

O conhecimento qualitativo das águas, associado ao dirnensionamento das

reservas e recursos, é de fundamental importância para o manejo integrado. As análises fìsico-

químicas servem como suporte básico para a compreensão do grau de mineralização das

águas.

4 3.3.1 Classihcação e Qualidade

Atualmente, um dos pontos mais questionados a nível internacìonal diz respeito a

possibilidade da escassez de água para o próximo século, decorrente da crescente degradação

qualitativa que o uso e ocupação do meio fisico lem imposto aos recursos hidricos.

As análises (363) utilizadas para este itcm foram seleoionadas através de

tÍatamento hidroquímico realizado com o Programa HIDROQS (CAVALCANTE et al. in

PERFI, 1992), admitindo-se um erro inferior a 100lo, cornpatível corr a concentração de

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) (Tabela l0)

Pelo diagrama de Piper, as águas são predominantemente cloretadas sódicas,

tendendo secundariamente a mistas, não existindo grande difèrenciação entre os sistemas

aqüíferos (Figura 08). Observa-se a seguinte relação entre cations e ânions. Cl > FICO3 > SO4

e Na > Ca > Mg , refletindo a predominância de cloretos e sódio, assocìados à proximidacle do

lnaf .

O cloreto não é comum na composição das rochas existentes na RMF e sua

ocomência está relacionada as águas pluvìais e a evaporação, que fàvorece a concentração do

mesmo nas águas subterrâneas.



Tabela 0 - Análises das águas subterrâneas da Região Metropolitana de Fortaleza
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o diagrama de schoeller & Berkaloff (Figura 09) mostra uma variação

significativa da potabilidade, oscilando de "boa" a "não potável", marcacia

predomìnantemente pela variação das conoentrações cle cloretos.

No sistema clunas/paleodunas e Ba.reiras preclominam águas de boa qualidacle

fisico-química, com exceção de conoentrações pontuais de oloretos acima da nlá,xima

recomendada peios padrões da organização Mundial de Saúde - oMS (200 rng/L),
observadas na bateria de poços da Abreulândia e na orla costeira de Foúaleza

Para o cristalino, o gráfico reflete elevadas concentrações de cloretos (g0 a 4.500

mg/l-) e uma qualidade das águas que situa-se predominantemente entre .,passável', e .,não

potável".

como o cloreto não partìcipa de reações de troca de base com os ions do meio.

por incompatibilidade de raio iônico (CAVALCAN'|E, 1990), a concentração é progressiva,

principalmente em períoclos de longa estiagem quando não existe recarga e,

consequentemente, diluição.

No cristalino é comum se ter concentrações de srD entre 500 e 2.000 mg/L, em

conseqûência da elevada concentração de cloretos. As águas que apresentam concentraçòùs

elevadas <le sajs são aquelas captadas cle fraturas interconectadas a planícies fluviais e,/ou

flúviormarnhas, ou com zona de recarga associada as águas superficiais salinas.

os poços construídos neste contexro possuem vazões cla ordem de 1,0 a 3.0 ml/h e

mesmo com elevada concentração de srD são, inúmeras vezes, A írnioa alternativa de

abastecimento para as pequenas comunidades, agro¡recuária e indústrias.

o bombeamentÒ contínuo dos poços, retirando água salina e permitincr. :r

renovação através cla recarfÌa: e a irnplantação de dessalìnizadores pot osmose reversa sà¡r

técnicas aplicadas cÒm a tìneliclade cle drminuir a concentração cle sais

Poços utilizados com {ieqr-iência diária e que possuem clessalinizadores, passam. .ì

medio prazo ( 1 a 2 anos), a bombear água dessalinizada dispensando. desta fo¡ma, a ¡tilizaçà,
dos aparelhos.
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No geral, as águas subterrâneas dos sistemas dunas/pareodunas e Barrei'as

possuem concentrações iônicas dentro dos padrões de potabilidade da oMS, com exceçào

local de teores cle nitrato, feûo e cloretos que atingem jg,l , ./,4 e 2.075 ntg/L,

respectivamente.

A concentração elevada atingida para o nitrato \atè '/9,7,ndùt'L^ árca urbana cle

Fortaleza é preocupante, quanclo o recomendado pela OMS é de 45 lmg/l-, N. A forma NO;

tem sido usada para se conhecer o nitrogênio inorgânico, embora também indique a presença

de matéria orgânioa, já qr,re corresponde ao estágio final da decomposição de produtos

protéicos GIEM,1985).

As concentrações elevadas de nitrato são explicadas à medida em que se tem a
disposição de efluentes líquidos (esgotos domésticos e industriais) nas águas superficiais que

podem interagir com as águas subterrâneas, existência de fossas negras, ausência de

saneamento básico e um posicionamento do nivel estático muito raso, quase sempre inferior a

10 metros e a mercê da variação sazonal. Estes fatores encontram-se localmente associados.

propiciando a contaminação das águas subterrâneas.

Além disso, a construção de poços sem critérios técnicos favorece a poluição das

águas subterrâneas mais profìrndas. Estes poços são mais susceptiveis à captação de aguas

pouco profu ndas poluíclas.

Nos padrões de potabilidade da oMS, a concentração máxima recomenclada para

o íon ferro é de 0,3 mll. Na área, ele ocore com teores acima de l,o mg/L em lontes

pontuais na orla costeira da Grande Fortaleza, destacanclo-se Abreulânclia onde alcança 7,21.

mg/L A origem deste elemento a nível de RMF é muito discutível, particularmente por ser.

inoompatível oom a mineralogia dos litotipos.

Observou-se que as maiores concentrações cleste elemento estão vinculaclas as

áreas costeiras situadas entre o Porto do Mucuripe e a praia de Abreulândia (Fortaleza).

muitas vezes em conlâÎÕs com áreas cle mangue Desta forma, é provável que esta

concentração seja decorrente da influência das águas oriundas destes locais.



Foram cadastradas 1.073 análises bacteriológicas (1986 a 1995) das águas de

poços tubulares. Destas, utilizou-se 421 análises correspondentes ao período de 1990 a 1995,

' e percebe-se que, em média,'|4o/' detectam poluição por coliformes fecais nas águas

:i subterrâneas, predominando a bactéria Escherichia coli (68%) conforme mostra a tabela 1 L

T'abela 1l - Análises bacteriológicas em águas de poços tubulares - RMF

M unicípio Ano

1990

Fortaleza

N'. de
Anñlises

199 I

1992

Caucaia

20

1993

84

Mnracnnaú

45

Bactérias

1994

E.C.: P. sn.

T'otal
Fontc: CAGECE. 1996
t,cgcndâ: E.C - Eschmichiâ çqU P.sp. - lssudsus¡¡a! !p Klcb. - Klcbsicla Erî. Ac.$g$asq

Ent. - EüçIgþ4!QI

Estas análises refletem a contaminação bacteriológica das águas subterrâneas e a

fiagilidade dos sisternas hiclrogeológicos perante os impactos antrópicos, particularmente

causaclos pela ausênoia dc saneamento básico e fossas sépticas e/ou negras.

F.m ár-eas urbanas de elevada densidade populacional é difìcil a aplicação de

critérios técnicos associados a perimetro de proteção do poço, que inúmeras vezes se ttaduz

em distância minima entre poço/fossa. Assim, prioridade máxima deve ser dada ao projetcr

oonstrutivo do poço. com aplicação dos critérios reoomenda<los pelas normas técnioas clo

ABNT que norteiam a construção eficiente da obra de captação.

F..C.; P.sp,;Aer

165

995

E.C.; P.sp ; Aer.;
Kleb.

992

66

993

E.C.;P.sp.;
Kleb.t ent.

995

31

nredom
Bactéria

E.C.; P.sp., Aer
Kleb.

t

8.C.. (70o/r\

3

E.C.t P. sp.I Kleb

F, C. (79 -8o/.\

innnte

4

EC (66,7%)

E,C,

421

E.C.l P.sp.

Concentraçâo
INMP/I00 ml)

8.C.. (66,1%)

E.C.: P.s¡

E.C. (66,7%)

4 a2 400
4 a 2.400

E.C. (96%\

9 a2.400

E C (100%)

8.C.66-6Yo\

4 a2 400

E C 150%l

9 a 2.400

9 a2.400
93 a 2.400
93 a 1.100

4 a2.400
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4.3 ,3 2 Uso das águas subterrâneas

A r-rtilização das águas subterrânea na RMF é uma constante, com fins variados e

tempo de bombeamento compativel com a necessidade e vazão do poço. o enfoque neste ìtenr

será dado para abastecimento humano, indí¡stria e irrigação, embora se tenha a utilização de

poços em granjas e na piscicultura, porém em uma escala muito menor

A qualidade das águas naturais é reflexo da composição lìsico-quimioa c

bacteriológica. À adequabilidade para cada uso varia em função da hnalidade proposta e dos

constituintes que possam afetá-la, existindo para isto cliversos padrões que procuram reger a

utilização para consumo humano, indústria e agrícola (CAVALCANTE, 1990).

. Consunlo Hurlr¿rno

Em fìrnção da vulnerabilidade natural das unidades aqüiferas e ocupação do meio

fisico, o uso das águas subterrâneas para consumo humano na região da Grande Fortaleza.

especifrcamente, deve ser precedido de análises fisico-quimicas e bacteriológicas.

Os dados sobre utilização das águas subterrâneas na RMF mostram que g5,6%

dos poços destinam-se ao consumo humano.

A elevacla concentração de nitrato (aré 79,7 mg/L) na área urbana de rìortalez¡

demostra que é nccessário a aplicação de técnicas de tratamento d'água. A presença do nitratLr

acima cle 45 mg/L, N pocle causar a metahemoglobinemia (cianose ou doença azul), que em

casos extremos pode ser latal para crianças reoém nascidas.

o nitrato tâmbém pafticipa.a produçã. de nitrosaminas no organismo humano.

substâncias conhecidas como carcinógenas. HILL et al,1g73 (in SANTos, 1997) mostr.nr¡

correlações positivas entre a existência cle cânoer gástrico e elevadas taxas <1e nitl.ato nas

águas consumidas.

A elevada concentração de ferro, mesmo que pontual, pode causar problenras ao

consumo humano, quando se sabe que o excesso pode lavorecer a incidência de problenr:rs

cardíacos e diabetes. l\4ONN4ANEY, 1992 (in SANTOS, op. cit.) revela que estuclos reccnres
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sobre o aspecto de intoxicação por ferro (hemocromatose), originada de distúrbios genéticos c

ag|avada pela ingestão de compostos com elevadas concentrações de fèrro, contemplam

aspectos sobre águas ferruginosas.

No Ceará, é comum encontrar-se elevadas concentrações (2 a 15 mglt,) deste

elemento nas águas das aluviões. que chegam a ceder vazões de até 250 m3/h/poço.

explotadas para abastecimento público. Nestes casos, torna-se obûgatório o tratamento

preliminar através de filtros de areia, aeração e filtros com carvão ativado, a fim de se obter

uma água potável.

As análises bacteriológicas das águas dos poços tubular-es nostram que existe o

risco efetìvo de poluição por coliformes fecais. Assim, em função das doenças de veiculação

hídrioa provocadas pela existência de determinadas bactérias e/ou virus, é recomendável

adotar-se a análise completa da água a ser utilizada, a fìm de que se possa, a partir dai,

estabelecer métodos preventivos e/ou corretivos para se garantir a potabilidade deste recurso.

A utilização das águas nas indústrias é regida por padrões que associam o tipo de

atividade com as concentrações máxirnas ¡rermissíveis para os elementos analisados, ou c¡ue

encontram restrição. Proposições cle padrões direcionados para fins industriais sào

encontradas em SCHOELLER (1962), LOGAN (1965), CUSTODIO & LLAMAS (1976),

FREEZE & CtrERRy (197e), MATTF{ESS (1e82), HEM (1e8s), DRtscoLL (les6),

SZIKSZAY (1986), FENZL (1988) e CETESB (19e0)

A utilização das águas subterrâneas pelas indústrias da RMF deve levar em conta

a existência das concentrações signifrcativas de fèrro e cloretos, principalnrente quando forem

destinadas a caldeiras e elementos de alta pressão, nos quais a água deve ser totalmente livre

de elementos colmatantes.

Mais de 90% das indústrias existentes na RMF utilizam água subterrânea, cluer

seja para uso humano e/ou industrial. A tabela 12 mostra os principais elementos a seren.ì

analisados e as concentrações aceitáveis em f'unção do direcionamento de r-rsct.

or

Indústria



Parâmetro

pH

Tabela 12 - Padrões de qualidade d'água para indústrias

Dureza

alcalinidade

Cálcio

Unidade

Magnósio

Cloretos

mg/L CaCOr

Sulfatos

mg/L CaCOr

Nitrato

I

múL

F erro

50

)

mgL

Manganês

Amônia

melL

18C)

3

STI)

nglL

6,5-7,O

mc/L

I - Aguas de refrigeração 2 - lnd. Laticinios

4 - lnd. de bebidas e sucos de frutas 5 - Ind. Têxtil

50-75

4

mc/L

melL

5

200

30

z5

mgL

Qualquer água que possua sua composição quimica propicia ao oonsumo humano
pode ser aplicada à irrigação, embora a recíproca nem sempre seja verdadeira. para ser

utilizada na i'igação, é necessário que se conheça a composição química d'água, tipo de solo
e sua constituição fÌsico-quimica e tipo cle cultura a ser irrigada.

A análise da Razão de Adsorção de Sódio (sAR) e o perigo de salinidacle,

constituem elemenios básicos e simples para se obter indicações da possibilidade de uso da

água para a irrigação.

o SAR indica a porcentagem de sódio conticro na água que pode ser acrsorvido
pelo solo, sendo calculado pela seguinte equação:

128

60

0,5

30

. Irrigação

mg/L

6

50

30

100

0,s

8

0.3

50

l0

250

0,1

l0

13.5

'l'raços

2s0

0, I

100

500

0,t

100

0.2

0,2

1000

ô ?5

o ?5

850

0,2

3 - Cervejala

6 - Curtumes

0.2



A concentração de sódio é importante, pois ele substitui o r;áloio na estrutura do

solo e, caso esteja em concentração excessiva, irá reduzir a permeabilidade e levar a urna

situação de esterilidade (FREEZE & CI-IERRY, 1979)

A classificação das águas subterrâneas da RMF para irrigação utilizou o gráfico

proposto pelo united skrtes salinity LahoratorT, (Figura 10). Elas estão insericlas

preponderantemente na classe S¡ , que denota um baixo risco de sóclio, e nas classes c¡ , cz e

C¡ denotando de baixo a alto risco de salinidade

Estas águas podem ser utilizadas em quase todos os tipos de solos, não existindo

um perigo maior da troca do sódio pelo cálcio, que iria reduzir a permeabilidade do solo e

torná-lo estéril. Porém, merece cuidados especiais em função da salinidade, sendo necessário

observar este aspecto antes de sua utilização, associando-o ao tipo de solo e cultura a ser

irigada.

onde r : meq/L

4.4 Fontcs Fotcnciais rlc Potuição

Ern qualquer pesquisa de recursos hídricos subterrâneos, principalmente àquelas

desenvolvidas em áreas urbanas e costeiras, deve oonstar as fontes potenciais de poluição parn

que, integradas ao conhecimento de vulnerabilidacle e hiclroquimica, possa auxiliar na

defìnição real do potencial hídrico existente e das condições de oco¡rência.

Na RMF 1'oram definidas aquelas capazes cle influenciar na qualidade das águas

subterrâneas e/ou superficiais, oriundas do uso e ocupação do meio fisico e da ausência cle

planejamento.
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4.4. L lntrusão Salina

Estudos visando a caracterização da interface água doce/água salgada vem senclo

realìzados desde o final do século XVIII, c¡uarido GHYBEN-FIERZBERG propuseram ír

relação homônima, oriunda de trabalhos desenvolvidos na Holanda (1889) e na Alemanha

(1901). A partir daí, outras relações foram desenvolvidas, a exemplo dc IIUBBERT, 1940 (in

cusTÓDIo & LLAMAS, 1976), GLOVER (19s9), RUMER & HARLEMAN (1963) e

BEAR (1976) (in CAVALCANTE, 1986)

Na área em estuclo, o rìsco de poluição derivado da intrusão da cunha salina c

potenoial, sendo efetivo em termos looais, particularmente nas áreas onde existem baterias cle

poços tubulares rasos localizados sobre dunas/paleodunas, quando operados sem um controle

rígido dos parâmetros recomendados pelos estudos hidrogeológicos, e na orla costeira oncl,:

existem poços operados de modo aleatório por condominios e rede hoteleira.

Estas situações são encontradas nas baterias de poços do Cocó (Parque do Cooó,

Fortaleza) e da Abreulândia (Praia da COFECO, Fortaleza), e por toda a orla costeira de

Fodaleza (Fortaleza, Porto das Dunas), Caucaia (lcarai, Tabuba, Cumbuco e Lagoa do

Banana) e Aquiraz (Prainha, lguape).

As análise fisico-químicas existentes para as águas dos poços do Cocó nio

mostram concentrações elevadas de cloretos, no geral ficando abaixo de 200 mg/L.. No

Inomento, todos os poços estão desativados pela CAGECE, e somente seis (6) novos poços

operam paÌa a manutenção do Parque do Cocó.

A bateria de poços de Abreulândia, implantada em 1978 e constituída de 25 poços

tubulares rasos (profundidade méclia de 12 metros), foi desativada ern 1984 quando uma

reavaliação técnica mostrou que existia poluição por intrusão da cunha salina e carreanrento

cle areia em função do rompimento dos filtros (PLANAT, 198-1) e MENEZES & ARATJJO

( r e88)

Em 1984, cinco (5) poços possuíam águas com conoentrações de cloretos

oscilando de 200 a 2.160 mglL. Em 1987. as análises realizadas mostraram que em sete (7)

tìs



deles a ooncentração de cloretos estava entre 300 e 900 rng/L (Tabela 13), deconentes da

intrusão salina causada por um bomtreamento além do recomendável tecnicamente (Flgu-¿ l l)

-l'abela 
13 - Cloretos nas águas subterâneas de Abreulândia _ Fortaleza

Poço

0l
02

03

04
05

t978

06
07

Cloretos (nrg/L)

08

29

09

54

0

27

1984

I

2

15

J

24

1. 195

4

2.160

t1

5

l1

6

11

150

t9a7

7

I

t9

9

28

33

20

28

l8

21

310

27

1')

200

900

25

i'205

LJ

399

BEI.,TRAO & MANUtrL FILIIO (1973) ressaltan que nos trabalhos de

prospecção geofisica realizados no vale do rio clocó, foi observado que a parte superior da

seqüência aluvionar está saturada de água salgada entre 7 a l5 metros de profundidacle lst.
demonstr¿t a influência das marés na salinização das planícies aluvionares.

ARAÚJO ct LEAI (1990) e CAVALCANTE et at (1990) n.,osrram que existe o

risco de poluição por intrusão salina na faixa costeira de Fortaleza, no extremo noroesre e

entre o Mucuripe e a Praia de lracema. Pelas análises cadastradas atualmente, observa-se que

ò()

09

24

560

29

10

25

96

41

25
11

87

68

l4

I4
390

61

26

^Ìair¡o

365

20

12

449

24

l-)

300

lt

35

lo
32

35

'32

35

54

41



\
r\cl 26/

,/
,.,28

uÉ

Foços
Existentes

coNVENçÕES
a t 23 - núrnero de otdem

{ç
L 28 - cloretos (rng/L) - 1984

Em bomeslodo

Obsîruírlo

Coreorìdo coscoho

Solinizodo

bo
b.

,,{

oa
(D'

i
+
+

i tP7

t?
ì

I
\
i

-v

l8

-- .4,,9O Equ¡poterciol (Dezembro, ì 978)

/#'
#

Ad

--_l

6i

/i/:
i:\ '.

\\t
\ #'o\z¿

+
ñ'

@fi Ar-AreodeRecorgor Aql Ad - Areo de Descorgo

#o
200

\ao
---.-

l8\

.4 r,
'Nr¿,/ xrc\ '.\u#'

''2.1ó0

À#'o
t.205

oo
_o

+'o
35

0

V
+''37\

''.#'o
34

+")
35

o

#l'
5ô0"

EsdoGr6læ

+'o
ó8

1

''l #'
l

oo
q)

I

Figura 11 - Intrusão salina em Abreulândia
Fort¡lcz¡-CE. (1984)

87



na zona costeila de F ortaleza existem pontos críticos em que as concentrações de cloretos

alcançam até 2.080 mg/L, denotando a influência da intrusão salina (Tabela l4).

Tabela 14 - Cloretos nas águas subterrâneas da orla costeira de For.taleza

César Park Hotel - Av. Beira Mar

'l'ones de Melo Alimentos (R. prof f)ias da Rocha)
Rua Monsenhor Catão
Ed. Golden Flat - Av. Beira Mar
Ed. Jangada - Av. Beira Mar
Cond. Granville lI - Av. Pres. Kennedv
Rua dos Tabalaras

Local

Moinho Fortaleza - Mucuripe

Rua Tito .Rocha - Praia de Iracenra

Porém, esta situação ainda não é regional, haja vista que outras análises na orla

costeira mostram concentrações bem inferiores. As situações críticas são observadas no trecho

onde se encontra a rede hoteleira, cuja demanda cresce vertiginosamente em periodos de alta

estação tllristica (unho/jLrlho e dezembro a fevereiro), quando os pogos são bombeados 2zl

horas/dia

As análises existentes para a orra oosteira de caucaia e Aqui.az não refletem

poluição por cloretos, cujas concentrações situam-se abaixo de Z0O mglL,

4 4 2. Sistema de Esgotamento Sanitário

Cloretos lmslLl
|'210

685
L3 56

A Pesquisa Nacional do saneamento Básico realizada pelo IBGE entre r9g9 e

1990, demons¡ ou que apenas 80/o do esgoto produzido no pais recebe tratamento. senclo o

restante dsspejado nas redes <1e drenagens.

2 080
49
27

2

21

35

Os clados obtidos de 4.425 munìcipios demonstram que a Região Nçrdeste trata do

apenas 29lo, igualando-se ao Norte (2920), peroentual muito pequeno comparativamente as

regiões Sudeste ( l5%), Sul (7%) e Centro-O este (4o/o).

ðò

l5
43

z5

9

49



A ausência de saneamento básico 
'eva 

a popuração a utilizar-se de fossas sépticas.
que em função da oscilação sazonal clo nivel freático poclem transformar-se em fossas negras.
Neste caso- a lunçào depuradora rro sistema aqüifcro passa a ser minima. ou sequer cxisrir

As águas subterrâneas podem soäer os impactos desta carga poluente,
prinoipalmente no contexto das dunas/paleodunas que apresentam uma alta vulnerabilidade^
cotn u¡n nivel estático sub-alìorante.

Somente cerca de 20% da população da RMF possui serviços cla rede de esgoto,
com Fortaleza detendo rg%. o governo estaduar pfetende aumentar para 60%ona Região de
Fortaleza, com a ìmprantação do programa cre Saneamento Básico de Fortaleza _ SANEAR.
em desenvolvimento desde 1994, saindo dos 341 km para 1.025 km de rede (Figura r2).

A contaminação das águas subterrâneas por alkyl benzeno sulibnatos (ABS),
considerados substâncias não-biodegradáveis, é uma das mais sérias conseqüências do
lançamento de eflue tes atrâvés de fossas sépticas (FREEZE & CHERRY, op. cit,).

o nitrato é considerado como o poluente maìs freqúente oriundo dos sistemas
séptìcos (N4,A.NOE L FILHO, 1997). Na Grancre Fortareza, isto é confirmado à medida ern tlue
as análises mostfafn a existência constante deste elemento, em concentrações quase sempre
acima de 5 mg4-, que segundo sA.NTos ( r 997) pode servi¡ como indicativo de contaminação
da água subterrânea por atividade humana (fossas, esgotos, lixões, etc).

As análises bacteriológicas cadastradas mostram que aproximadamente 700lo das
águas de Fortaleza estão poluidas por coliformes fecais. o problema maior a nivel de RMF. é
que não se sabe a que velocidade ocoffe a migração das bactórias patogênicas e dos vrrus.
muito menos quais as distâncias qrre podem atingir, reflexo da vicla útil desses contaminanre:;
nas águas subterrâneas e do contexto hiclrogeológico.
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4.4.3. Aguas Superfìciais Poluídas

Apesar de existir na RN.{F 309 lagoas, 426 açucles e'ma boa rede de drenagen.r.

não existe um aproveitamento hídrico da maioria dos espelhos d'água e de nenhum curso

d'água lnírmeras lagoas de Fortaleza e grande parte dos rios/riachos encontram-se poluidos
por esgotos doméstico e industrial, conforme mostram as lotos l'l e 12.

Em 1982/83, a Superintendôncia de Desenvolvimento do ceará - sUDEC realizou

análises em seis (6) pontos distintos do rio cocó. observou que a concentração de oxigênio
dissolvido (oD) era inferior a 5 mg/L, oom média de 4 mglL, e a de colilormes fecaìs situava-

se entre 40.000 e 240.000 NMpi 100 ml, reflexo da poluição causada por esgotos domésticos e

Lixão do Jangurussu.

As águas do rio cocó e afluentes foram analisadas posteriormente por
N4AVIGNIER (1992), que coletou quatro (4) amostras por estação de coleta no períoclo cle

fevereiro/90 a maio/9l, ficando as cinco (5) primeiras estações à jusante do Lixão do

Jangurussu ('f abela 15).

Tabela l5 - Estações de coreta das amostras d'água <ro cocó e afluentes , RMF

Eståção

01

02
03

Barraca S. Luiz

04

Sitio Timbaúba

05

Ponte da Av. Enu. Santana .lr

06

Ponte da BI{- l 16

Local

0l

Ponte da Av. Paulino Rocha

08

Lixão do Jans¡umssu

09

Ponte da Av. Perimetral

As análises químicas mostram que o rio cooó possui um comportamento

p|edominantemente salino até oito (g) km após a foz, com cloretos oscilando de g34.2 a

16.5ts mg/L.

t0

Ponte do IV Anel Viário
Ponte da CE-040
Ponte da CE-040

Distância <la foz
(km)

MâviprjtJ 199?

1.0

Curso d'isus

3.0
8.0
20

Cocó

5.0

Cocó

6.5

Cocó

7^3

Cocó

2t.0

Cocó

24.0

Cocó

26.0

Cocó
Rc. Gavião
lìc Timbó

Rc. Lameiro

9l





As concentrações ae coliformes totais e fecais são elevadas, indo de 265 a2 483 333 e de 5 a 324 ooo NM.P/100 ml, respectivamente. Entre 8 e 24 km .e distânoia cla
sua foz, situam-se os pontos mais poluídos po| coliformes fecais (12 147 a 234.O0oNN4p/ 100
ml), denotando um caráter receptor de efluentes domésticos e da contribuição direta do Lìxãcr
do Jangurussu.

A Demanda tsioquimica de Oxigônio (DB05) apresenta_se com valores crescentes
da foz do rio cocó para o interior, oscilando de 2,7 a 7,3 ng/L. As águas ao riacho Timbó
possuem concentrações anômalas que atingem 570 mg/L, decor¡ente da disposição direta cre
esgotos gerados no Distrito Industrial, assumindo características de esgoto sanitário a céu
aberto

(Tabela lo)o 
elementos-traço analisados foram cádmio, chumbo, cobre, cromo e fèrro

Elementos

Tabela l6 - Metais pesados nas águas do rjo Cocó - RMF

Cádmio

Chr¡mbo
Cobre

0

Cromo
Ferro

0,1

observa-se que as águas do riacho Timbó, a 24 km cra foz do rio cocó.
apresentam as maìs altas ooncentrações r10s elementos analisados. Isto é feflexo cle recepçãcr
de esgotos das ìndústrias do Distrito Industrial cle Maracanaú.

o cádmio é um elemento altamente tóxico para o organrsmo humano, cu¡nurativc,..
cat¡sador de cioenças cárcrio-vasc¡-rlares e do retarcramento de crescimento. A resorução 020/gó
do coNAN,A estabelece um rimite máximo permissivel de r0 e 5 ppb para ¿rs classes 3 e 7.
l'espectivamente, nas quais está insericlo o rio Cocó.
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r0.4
45.0

5 1.0

0,1
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abaixo das máximas permissíveis para as

265

89"5
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0.7

rì.8

6.6
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J5.J

0,6

8.1
16.2

3.1
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z\)

t.6

82.5

17.2

0,6

12"1

r 1.4

361.5

20_3
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¿-o

11 '7

oobre e cromo) também estão em concentrações

referidas classes. O CONAN.{A não estabelece
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limites para o ferro porém, observa-se que este elemento possui concentrações inferiores a

máxima permissível (1,0 mgll-) para águas potáveis.

As águas do rio Maranguapinho e seus afluentes representam um dos mais sérios

problemas enr termos de poluição hídrica dos cursos d'água de Fortaleza, agravado pelo fàto

de possuir sua bacia drenante em área urbana de grande concentração industrial.

A rede de drenagem serve de receptora aos esgotos doméstico e industrial, (Foto

l3), pafiicularmente do I l)istrito Industrial de Maracanaú, constituindo um verdadeiro esgoto

a céu aberto. Além disso, este rio recebe elevada carga de rnatéria orgânica proveniente clo

F rigoríhco/Abatedouro de Fortaleza - FRIFORT e receberá, ainda, os despejos tratados na

Estação de Tratamento de Efluentes do Distrito Industrial.

Em 1982, a sllDEC analisou em termos fisico-quimico e bacteriológico as águas

dos rios Maranguapinho (500 análises) e ceará (262 análises) no âmbito do programa

Ambiental (sLrDEC, 1986). As análises comprovaram a elevada poluição bacteriológica

oriunda da disposição direta de esgotos nos canais de drenagem, cujas concentrações de

coliformes totais e fecais situavam-se entre 40.000 e 240.000 NMpi 100 ml.

Análises realizadas para o rio Maranguapinho em 1991/9i pelo Laboratório

central t1e Análises cle Águas da cAGECE (NUNES, 1993) mostram valores uruito acima do

aceitável para nitriro (média de 2,4a mg/L), colif'ormes fècais (entre 430 e 240.000 NMp/l0o
ml) e totais ( entfe 2.400 e 240.000 NMp/l0o ml), que ultrapassam totalmenre os limites

adorados pela Resolução N0 020/86 do CONAMA (CAVALCANTE, 1993).

A poluição do rio ceará tem origem na contribuição direta das águas poluídas por

rejeitos domésticos e industriais provindas do rio I\4aranguapinho e de seus efluentes. Até hír

pr')uco tempo, antes da inaugulação do Aterro sanitário de caucaia, o lixo deste município era

colocado nas áreas rnarginais do ceará agravando, ainda mais, a situação existente. As

análises retratam poluição por colìformes, decorrentes da recepção <1e cargas poluidoras

clomésticas e industriais (Tabela 17).
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Foto 13 - Poluição do rio Maranguapinho por esgotos doméstico . iø*tr¡ul
Ponte Granja/Conjunto Ceará, Fortaleza



Tabela l7 - Análises clas águas do rio Ceará _ RMF

Análises efetuadas pela SUDEC (op. cit.) mostram que as águas do riacho pajé,
estão poluídas por corirormes fecais, cujas concentrações atingem até 240.000 NMp/ro0 mr.Isto torna evidente que esta drenagem funciona como receptora de esgotos ao rongo de seu
percurso, atravessando a zona central da ciclacle de Fortaleza.

Dentro do programa Ambiental, a SUDEC (op. cit.) analisou águas de 09 açudes e25 lagoas inseridas no contexto de Fortareza, com amostragens, em média, de 03 pontos de
coleta por espelho d'água, totalizando 93. os pontos de amostragem situavam-se na entrada,
meio e sangradouro de cada corpo hicrrico e as análises rearizadas foram de parâmetros fisico_
químicos e bacteriológicos.

Os valores encontrados para pH, OD, amônia, DBO; , coliformes totais e fèoais
nas águas cros açuaes da Agronomia,/uFC e José pires e para as ragoas de parangaba.
Porangabr'rssr, Ancuri, Mondubim e papiou, todos em Fortaleza, sempre urtrapassaram oslimites rnáximos propostos pela portaria GM/0013 do sEMA (Janeiro/ 1970), reflerindo apoluição das águas destes reseryatórios (GA\zALCANTa, 1993) Análiscs das águas da ragoa
de Maraponga (Fortaleza) mosrram elevada poiuição pera bactéria E¡ctrerc¡ìê cori (2 400
NMP/100 ml).

As águas das la.qoas Encantacla (Aquiraz), clo Saco (Cauoaia) e Catu (Aquiraz)
foram analisadas pela suDEC (op. cit.). Nenhum aos parâmetros analisaclos para a primeirr
lultrapassou os padrões exigidos, tratando-se rie uma á¡¡ua conì pequena salini<iade, IlBo.
muito baixo e indice de coliformes recais igual ¿¡ zero. As lagoas do Saco e catu apresentanl
teores cle nitrato e losthto superior ao paclt.àc, poreim scm
poruição bacteri.lógica 

pv¡¡vr 'ru pú¡r¡'I ou' pur ellr sem marores problemas em reraçào a

9ír

0l - Portc do '10 Aucl vi¿irio 02 - pontc cE'020 03 - Ipârana - prÕxir dâdc dâ foz do rio cc¿u:i

NMP/100 ml
Col. Fecais
NMP/I00 m



As águas superficiais da RMF sof¡em os impactos decorrentes da clisposiçào
direta de efluentes líquidos cromésticos e industr.iais e, depencrendo do cornportamento crc
corpo d'água, eflÌlente ou influente, poderá existir a migração de elementos poluicrores para as
águas subterrâneas

As drenagens efluentes, em decorrência do bombeamento de poços situados a
pequena distância, poderão passar a influentes pela inversão do gradiente hiclráulico. Neste
caso, é recomendável atentaf para o dìmensionamento do perímetro de proteção do poço,
evitando,se a possivel degradação qualitativa induzida pelo bombeamento.

4.4.4. Postos de Serviços

Há pero menos duas décadas, o problema cre poluição ,as águas subterrâneas a
partir dos postos de serviço (postos de combustíveis) tornou_se de caráter mundiar,
particularmente desenvolvido nos Estados unidos em meados dos anos 70 quando foram
diagnosticados centenas de casos.

os tanques subterrâneos armazenadores ,e combustíveis se constituem em risco
potenciar' muitas vezes efetivo, de poluição para as águas subterrâneas, particularmente peras
quantidades estocadas e pela dispersão espaciar das fontes e dos produtos estocados
(CAVAI.CANTE & SABADIÀ, 1992)

A experiência nos Estados unidos, canadá e Europa tem mostrado que os tanques
subterrâneos serl proieção catódìca que armazena,,r hidrocarbonetos, apresentam-se 

'.,nrvazamentos aos 20 anos de vida útil, em média. A linvtntnmenrar prorecri<nt Agcrtc¡, -
'EPA/USA estima que existam nos Estados unidos, entre 3 e 5 milhões de tanques contendo
derivados de petr'óleo e produtos quimic<ls, aent'e os quais J75.000 com vazamenros
(oLrvEIR"A, le92)

Ol.IVEIR.A (op. cit ) estrrdorr o problema da conranrinaçào d, solo e da agua
subterrânea a partir de tanques subterrâneos de armazenamento no municipio de são paurc
(sP) que, na época, possuia 7,60lo dos aproximadamente 21.000 postos revencrecrores de
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combustíveis do país, com 358 milhões de litros armazenados, com a gasolina representando

68Yo.

Em 1987 existiam 21.334 postos de serviço no Brasil, ficando 3.761 (l7,6Yo)na

Região Nordeste e destes, 552 (14,7yo) no Estado do Ceará (OLIVEIRA et al, 1990 in

OLIVEIRA, t992).

O Conselho Nacional de Petróleo - CNP/ Diretoria de Fiscalização, através do

relatório emitido em setembrolSg, informa que existe em Fortaleza 178 postos, com

armazenamento de 31,7 milhões de litros de combustível (Tabela l8).

Tabela l8 - Postos de serviço no município de Fortaleza

Distribuidora

TEXACO
ATLANTIC
SHELL

ñde
Postos

ESSO

PETROBRAS

TOTAL

Fonte: CNP, 1989

(Litros)

t6

Volume armazenado
llitros)

Gasolina

2t
33

1.580.000

39

1.856.000

69

2.972.000

178

3.488.000

Alcool

ó.809.000

405.000

16.705.000

955.000
2.7t5.000
l.899.000

Diesel

3.750.000

351.000

Volume
total

(litros)

9.724.0OO

r.033.000
635.000

1.357.000
1.937 000

2.336.000

5.313.000

Postos com
mais de 20

anos

3.844.000
6.322.000
6.744.000

12.496.000
31.742.000

t0 rc2-s%\
tt (52-4%\

22 (66-6%\

t0 0s.6%\

ATLANTIC

t7 (24.6%\

70 (39.3o/ol

lGasolina lÁbool trDiesel
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Observa-se que .o total, a gasolina predomina com 52,6%o e, posterìormente, o
álcool (30,6%) e o diesel (16.s%). Em termos de postos com mais de 20 anos de existênoia.
tem-se a Shell er¡ primeiro rugar com 66,6%, seguicìa da Texaco (62,5%)e Atlantic (52,4%).

Apesar de não dispormos oficialmente de inrormações sobre tipo de materia!
utilizado na fabricação dos tanques, sabe-se por acompanhamento em campo que.
basicamente, utilizam-se chapas de aço com pintura anti-corrosiva. Em 1995, a Shelr iniciou
em .Fortaleza um progÍama de perfuração e amostragem do solo próximo aos tanques dos
postos de sua rede, onde constatou-se vazamentos provavelmente oriundos da corrosão c.los

tanqucs c do sistema de adução.

o sindicato do comércio varejista de f)erivados de petróleo <1o Estado do ceará _

sINDIPosros (1996) possui 601 estabelecimentos firiados, dos quais 155 na Região
Metropolitana de Fortaleza (Fortaleza - r3g (90,2%),caucaia - 5, Maranguape - 3, Maracanaú
- 2' Eusébio - 2 e Itaitinga, pacatuba, Eusébio e Aquiraz com um (t) posto cada). porém, não
dispõe de inlormações pertinentes a tancagem e tipos de combustiveis armazenados por posto

A superintendência Regionar da pETROBRÁS ressalta que são consumidos
mensalmente no ceará, 24, I mirhões de litros de gasorina e 14,9 milhões de litr.os de álcool.
com Fortalsza respondendo por aproximadam ente l0%o da clemancla do Estado

Ëm lunção da predominante distribuição dos postos em Fortaleza sobre os
sedimentos das dunas/paleodunas e Barreiras, que possuem de rnédia a aìta vulnerabiridade
natural. associado a um nível estático sub-a{lorante e a rocalização geográfica da regìão
propícia a reações de oxidação-reclução, a condição cre risco potencial de poluição pocle.
facilmente, tornar-se efetiva, comprovada por son<iagens (poços tubulares rasos) próximas acr

terminal da PETROBRÁS localizado na orra costeira (Mucuripe/praia clo Fut.ro) e em postos
cle Fortaleza.

Embora não se disponha de análises químicas desses pontos, o ocior liberado peros
hidrocarbonetos é inconfundível, e diversas queixas já fbram realizadas por moracrores r¡ue
tiveram a qualidade das águas cre seus poços mocrificadas em função da ocorrência de
vazamento de conrbustível em sub-superfìcie.
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No Ceará. com exceção das Leis Municipais nos 5.530 (17/l2lSl). 6133

(12111/90) e 1.220 (22110/92) - que dispõem sobre licença para construção, reloealizaçào.

lutrcionamento, segurança e distância entre postos re,,,endedores de combustíveis autot¡otivos
e derivados de petróleo. e da Lei n" 7.600 (05/0s/94) que altera dispositivos da 7.220 sobre

distância entre dois postos (minima de 100 metros), não existe nenhuma legislação sobre

postos de seniço e risco de poluição das águas subterrâneas, explicitamente.

4.4.5. Disposição de Resíduos Domésticos/lndustriais

A localização dos centros urbanos e/ou industriais próximos as redes de drenagens

é uma prática sempre adotada pela humanidade. porém, a partir do momento em que nâo

existem as condições mínimas de disposição e tratamento de rejeitos sólidos e efluentes

líquidos altamente poluidores, um sério problema começa a ser geraclo, particularmente para

as águas subterrâneas que encontram-se naturalmente fora do alcance da visão humana direta.

A EPAruSA, 1983 (in CAVALCANTE & SABADIÀ, op cit.) visando ter o
dimensionamento do mal que os resíduos causam a saúde e/ou meio ambiente, propõe que os

seguintes parâmetros devam ser conhecidos:

a) grau de toxidez.

b) conoentração,

c) potencial de migração no meio;

d) potencial de bio-acumulação;

e) possibilidade de manuseio impróprio, e;

f) regìstro histórico cle danos à saúcle humana e ao meio ambiente

No Brasil são produzidas diariâmente cerca cle 242.000 toneladas de rejeitcs
urbanos sóliclos, senclo que aproximadamente 75yo ciestes ficam clispostos a céu abedo.

Produtos de limpeza e de desobstrução (soh'entes), lixo hospitalar e industrial, rejeitos de

construção, entre outros, se misturam num só local, envolvendo reações químicas c¡uc

aceleram e dissolução e liberação de produtos. muitas vezes altamente tóxioos, para a recle clc

drenagem, espelhos d'água e aqüíferos.
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A escolha das áreas para deposição de rejeitos sólidos é um passo importante,

porém nem sempre fácil em função das características exigidas, entre elas a distância minima

em função dos custos de transporte, aspectos ambientais e condições hidrogeológicas.

EIn termos hidrogeológicos é recomendável a implantação de atenos sanitários;

em locais com baixa permeabilidade, pequenos graclientes hjdráulicos e elevado poder cle

sorção (adsorção e absorção). Geralmente se tem problemas advindos da produção excessiv¡r

de efluentes liquidos (chorume), no geral poluentes em potencial clo ponto de vista fisico-

químico e bacteriológico, que precisam ser tratados e dispostos de forma sanitária adequada.

Na RMF a disposição de rejeitos sólidos ocorre clandestinamente nos terrenos

baldios e nas áreas marginais às redes de drenagem e, formalmente, no Lixão do Jangurussu

(Fortaleza) e Aterro Metropolitana oeste (caucaia). Além destes, ainda estão projetados para

servir a RMF os Aterros l\,fetropolitano Sul (Maracanaú) e Leste (Aquiraz) (Figura I :l )

Estima-se que produção de resíduos sólidos na área oscile entre 2.000 a 2.500 toneladas/dia.

com Fortaleza produzindo 1.500 toneladas/dia destinadas, em sua maior parte, ao Jangurussu.

As ca.acterístìoas deste lixão constam na tabela 19. Está assentado sobre os

sedimentos areno-silto-argilosos da F'ormação Barreiras e às margens do rio cocó, ocupandc;

uma área de 30 ha. A produção de chorume ocorre em loda a sua extensão e, ao migrar para cr

Cocó, constitui o principal vetor de poluição das águas (Foto l4).

Tabela 19 - f)ados do lixão de Jangurussu , Fortaleza

Peso esoecí{ìco clo lixo
Grau de cômnactacão
Volume do material cle recobrimento
Peso específìco clo lixo compactado
Area clo aterro

Aproximadamente 800 (45% são menores) pessoas sobrevivem diretarnente ds

cata do lìxo neste local, que está senclo parcialmente desativado pelo governo, já que sua vicla

útil estava estimada para lins de 1992 Os aterros de Caucaia e Maracanaúr receberão o lixo cle

Fofialeza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Itaitinga, Guaiúba e Maracanaú (inclusiye clc I

Distrito lndustrial), enquanto o de Äquiraz receberá o lixo de Aquiraz e Eusébio (l]RÀNDÀo

et al, 1995).

l0l

t,onrc: sl1t){IIlu. l99l

273 ks/m'
t.2
ì/5 do volume dc lixo compar:tado
546 ktlm'
300.000 m'
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No Jangurussu o govemo instalará uma Estação de Transferência de Lix., um
Sistema de Reciclagem e uma usina de Incineração, sendo esta responsável pelo destino final
de todo o lixo hospitalar oriundo da RM.[i, atr¡almente disperso e/ou misturado com or¡rros
tipos de rejeitos sólidos.

A Secretaria de Desenvorvimento urbano e Meio Ambiente - SDU projetou o
Sistema de Reciclagem e Transferência de Lixo com capacidade para process 450 ton¡dia de

material reciclável e transbordo de 2.400 ton/dia e, desta forma, pretende dar inicio ao
processo de desativação do Jangurussu e sua transformaçâo em um parque urbano. Assim.
absotverá a mão de obra representada pelos catadores de lixo, reciclará o material adequa6o e

eliminará, ou minimizará, a principal fonte de poluição das águas do rio Cocó.

Porém, deve ser levado em conta que somente a desativação das atividades cro

Jangurussu não implicará, necessariamente, no término de migração de elementos poluentes

para as águas do Cocó e/ou para as águas subterrâneas já que, certamente, continuará a existir
a liberação de chorume por tempo indeterminado.

Infiltrações da água de chuva nos atenos sanitários produzem chorume peÌo

menos durante são primeiros 30 ou 40 anos de sua existência (FREEZE & cllERRy, 1979).

As análises de metais pesacros realizadas no chorume do Jangurussu revelanr
baixas concentrações quando comparadas com os pacrrões rnáximos admissíveis pelo

coNAI\4A, o que reflete uma composição essencialmente orgânica do lixo de Fortaleza, ou
Uma efioiôncia muito grande dos "catadores" no processo de coleta de ¡naterìais metálicos
para reciclagem (Tabela 20).

Tabela 20 - Análises do chorume do Lixão de Jangurussu, Fortaleza

Ðlen¡ento

Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo

erro

Concentração
(ppb)

Mnviglìcr

Máx. Adnrissível (ppb)
(CONAMA)

06
l4

448
1s7

28

ì04

200
500

1 000
2 500

15.000



As águas do rio cocó sofrem a infruôncia direra do Jangurussu e a população que

ocupa as margens do rio convive com o lixo e águas poluíclas, panicularmente pelos

colifo'¡es lecais e metais pesados, mesmo que as concentrações destes no chorume seran.r

baixas (Tabela 2t).

Tabela 2l - Análises das águas clo ¡io cocó, próximo ao Lixão de Jangurussu
Peliodo de 21102/90 a 21105/91

Parâmetro

Col. Totais

Col. Fecais

à montânte (0,8
km)

Cádmio
Chumbo
Cobre

Limite

Estações de coleta

200-2 400

Cromo

Concentrrição (NIUP/100 mt) x 1000

Ferro

t20-260

Lixño do
Jangurussu

Média

0-5-t-2

Flxiste o risco efetivo de poluição clas águas pelo chorume e faltam estuclos

téc'icos especÍflrcos para avaliar os impactos poluidores. À 
'e<lida 

em que ocorre o

desenvolvimento e a urbanização da região circunvizinha por condomínios residencrais.

favelas s conjuntos populares (Foto I5), associado a prática de captação de água subten.ânea

por cacimbas e poços tubulares, aumenta a necessidade rle um diagnóstico das conclições;

qualitatìvas das águas e dos processos de interações entre águas superfìciais e subterâneas e.

se necessário, a implementação de medidas preventivas ou corretivas.

o chorùme jamais deve ser escoado sem controle, mas sim coletado e tratado
como residuo liquido (IrAR\zoLDElI & HUGI{ES, 1976 in MANOEL FILHO, 1997) tjnr
dos modos propostos para garantir que este efluente fìque na área do aterro. é cnar
artificialmente um gradiente hidráulico local mediante bombeamento de poços, ou consrruir
drenos que possam interceptar e captar o chorunle. os clrenos são pouco recomendaclos por
serem rasos! não captando plumas poluentes a níveis profundos.

I l03

8-97
3-25

Limite

1-4.8

800-2 100

Concentração (pob)
0.68

I t-3ó6

3 5"3

t00-240

8.6

l.t

0.5- 1-4

Média

115.2

I .218.3

a Jusânte
( 1,5 km)

l0-80

20t 6

1-17

24-604

Limite

o 71

260- L t 00

26.5

120-240

8.8

6.6

0,5- 1.3

203.6

Média

r0-tt7

688.3

3-28 7

t81.6

t-21.9
6-398

0.70
45.0
9,3

74
89.5
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4.4.6. Cernitérios

O estudo dos impactos ambientais causados por cemitérios começou no Brasil n¿r

década de 80, c¡uando pesquisadores do cent¡o de pesquisa cle Águas subterràneas

cEPAS/usP iniciaram um projeto versando sobre o assunto e, a partir dai, a pes<¡uisr

influenciou na elaboração de diretrizes básicas de localizaçào de cern¡terios e projetos de lei

específicos (PACHECO, i986; PACHECO et al, 1988, pACHECO & MENDES, 1990.

PACIIECO et al, 1990; MARTINS er al, 199t; PACHECO et aI, L992;MIGLIORINI, 1994)

Dentre os aspectos ambientais, está o risco potencial dc contaminação das aguns

subterrâneas por micro-organismos, que proliferam durante a decomposição dos corpos. e

elementos químicos diversos (PACIIECO et aI, lgg2, MIGLIORINI, op. cit.). No geral, a

localizaçào dos cemitérios nem sempre obedece projetos fundamentados em estudos

geológicos e hidrogeológicos (PACI{ECO et al, 1988)

os organismos mais susceptíveis a transmitir doenças via meio hídrico sào

ÇlsslndllJq (tétano, gangrena gasosa, toxi-infecção alimentar), Mycobacterium (tuberculose),

as enterobactérias Salmonel-þ typhi (febre tifoide), Salmonella paratyphi (febre paratifóicle).

Shigella (disenteria bacilar) e o vírus cla hepatite A (PÀCI-IECO et al, op. cit.)

Na RMF existem em torno de l5 cemitérios, com Fortaleza possuindo seis (ó)

deles (40 %). O principal problema está associado com a localização dos cemitérios nas áreas

costeiras, a exemplo do que ocorre em Fortaleza com o cemitério cle S.João Batista, situaclo

sobre o sistema hidrogeológico dunas/paleodunas, onde o nível estático é sub,aflorante cm

níveis arenosos, com porosiclade e condutividade hidráulica que facilitam a migração <le

elerne¡ìtos contâminântes

A exploração de água subtsrrânea por poços tubulares e cacimbas nas áreas

adjacentss ao cenritério é efetiva. o risco de contaminação é potencral e esta situaçà.

neoessita de trabalhos específicos a fim de caracterizar a situação hidro-ambiental existente
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4.4 7. Construção de Poços

um poço tuburar é uma obra cle engenharia hicrrogeológica. requerendo para a sua

construção um projeto téonioo, onde o conhecimento hidrogeorógico local é de extrema

importância para fundamentar a coreta locação, perfì-rração, completaçâo, desenvolvimenro e

teste de bombeamento.

Na área é necessário que exista um cuidado especial na construção de poços

tubula¡es, haja vista a condição existente de extrema vulnerabiliclacle natural aos impactos
antrópicos, associada as condições de ausência cle saneamento básico, águas superficiais
poluídas, uso e ocupação desordenada do meio fisico.

Até r995 existem na RMF 4.465 fichas técnicas de poços tubulares e estima-se.

por não existir fichas de cadastro, que de 2,000 a 3.000 poços tubulares rasos (profundidade
inferior a 20 metros) construidos manualmente.

o poço passa a constituir um risco potencial de condutor de cargas polue.tes a

partir do momento em que não são aplicados os critérìos tócnicos que a obra requer.. Inúmeras
vezes, não existe o projeto técnico, apesar de existir, localmente, um risco efetivo de poluição.

Em cada fasc é recomendável observar os fàtores intewenientes na construção da

obra, destacando-se a locação, perfuração e completação do poço.

c Locação : É com.m se observar poços locad.s próximos a meios de ¿lta
probabilidacle à poluição antrópica (p. ex. drenagens poruídas por esgotos <romésticos e

industriais. I'ossas e lixòes). ou mesmo em àreas capazes de cederem clevadas concentraçocs

de cloretos, sob condições naturais ^ a exemplos de planicies fluviais e flúvio-marinhas (F-otcs

16 e 17)

Na RMF ocorre.'' todos estes problemas, dos quais o mais comum é a associação

entre poço,/f'ossa onde não existe, até mesmo en função de espaço fìsico" a distânoia minrnla
recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-- ABNT (30 metros).
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Foto 16 - Aspectos da planície fluvial com vegetação de carnaúbas.

Distrito de Dourado, Guaiúba/CE

Foto 17 - Poço tubular (desativado) localizado na planície fluvial salinizada.
Distrito de Dourado, Gauiúba/CE



e Perfuråçãot Associada ao desconhecimento de inf'ormações locais de sub_

superfìcie, que deveriam ser geradas em etapas anteriores, não existe a preocupação se a

perfuração atinge, ou não, níveis aqüíferos poluídos, ou profundidades não recomendáveis

para o contexto, principalmente na orla costeira.

Desta forma, a perfuração pode propiciar condutos diretos para que as oargas

poluidoras atinjam as águas subterrâneas. Na orla maritima é comum se observar poços conl

profundidades acima de 40 metros, não recomenclável em função cla proximidade cla interfàce

água doce/água salgada, gerando um risco maior de intrusão salina.

o Completação: É um dos problemas n-rais freqüentes, à medida em que nào

exìste o dimensionamento correto dos filtros e a proteção sanitária da obra.

É comum a utilização de tubos de PVC ranhurados à sena, com espaçamento e

largura de aberturas(ranhuras) aleatórias, sendo colocados, no geral, do nivel estático ao final

da sondagem. A proteção sanitária não é prática comum, ocorrendo muito raramente. Assim.

o "poço" passa a funcionar como condutor direto e eficiente das águas mais superficiais,

quase sempre poluídas, a níveis aqüiferos mais prolundos.

Assim, um poço mal locado e/ou construído pode ser um elemento condutor de

águas poluídas para niveis mais profundos. A somatória do emprego de várias fases erradas

pertinentes a obra, pode resultar em uma obra não aceitável para funcionar como captadora de

águas subtemâneas. Outro ponto que deve ser ressaltado, está na utilização das ferramentas de

perfuração, que não são desinfectadas antes de se iniciar a perfuração, independente clas

conclições de limpeza reinantes.

4.5. Äspectos de Vulnernbilidade Nntural e Risco dos Sistemas Àqiiíferos à poluição

O conceito de vulnerabilidade natural das formações aqüiferas começou a ser

aplicado desde a década de 60, embora seu uso não tenha tido grande propagação até o

princípio da década de 80. Ern geral, eniende-se que vulnerabilidade faz referência a

qualiclacle da água e, particularmente, a incorporação de substâncias nocivas à saúcle na água

subterrânea, embora se deva consideral com a mesma importânoia a vulnerabilidade enl
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relação a quantidade, a exemplo da perda de recursos perante uma estiagem ou a uma super_
explotação lcusróoto, teo+;

A vulnerabilidade de aqüíferos pode ser definida sob vários aspecros. No geral,
ela é defrnida em relação à susceptibiridade que um sistema aqüífero tem de vir a ser
degradado por atividades a'rrópicas (FosrER et ar, r98B; cusróDlo, op cit.; HIRATA &
REBOUÇAS, r996; REBOUÇAS, 1994; DUARTE, 1997), o que imprica na maior ou menor
probabilidade de alteração negativa da qualidade da água subterrânea em conseqüência das

atividades humanas.

HIRAT'A (1994) e HIRATA & REBOUÇAS (op. cit ) analisaram programas de
proteção da qualidade das águas subterrâneas aplicadas em diferentes países, concluindo que
existem duas linhas básicas e quase sempre independentes de concluta. A primeira tem oomo
referência o poço, para a qual se estabelece perímetros de proteção (ppp), defìnidos sobre o
tempo de trânsito especifico, distância da lonte poluidora e/ou comportamento hidráulico rlo
aqüífero. A segunda, mais abrangente, enfoca o sistema aqúífero, adotando-se restrições ao
uso da terra associadas ao grau de vulnerabitidade à poluição do aqüífero e a importância da

água como fonte de abastecimento público.

A técnioa de análise de proteção das águas subterrâneas através de perímetros de
Proteção de Poços (PPP) é considerada eficiente para. aqüíferos simples, homogêneos e

isotr'ópicos. Porém, deve ser ressaltado que a análise deve enfocar contextos específicos, haja
vista que em áreas urbanas com elevada densidade populacional e grande incidência de poços"
a exemplo de Fortaleza/cE, onde praticamente não existe uma distância mínima entre poços
que seja obedecida, ocorre uma grande dificurdade no traçado do ppp, podencro gerar
recomendações não aceitáveis sob o ponto de vista prático sobre perímetros de proteção.

O mapeamento do grau de vulnerabilidade natural do sistema aqùifèro,
associando-se as características hidrogeológicas com os aspectos hiclro-ambientais,

sócioeconômicos, uso e importância da água sob uma visão sistêmica, é recomendável, senclo
mais adequada ao planejamento e gestão integrada dos recursos hicfricos. Integranclo os
fàtores intervenientes para preservação das características naturais do meio, conduzirà ao
estabelecimento de zonas de proteção dos sistemas aqüí1èros, associadas a existência do risco
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de <legradação clos aspectos qualitativos e/ou quantitativos da água por atividades
potencialmente poluidoras.

Técnicas e estratégias para a proteção das águas subterrâneas, associadas a

proposição de metodologias de avaliação, são abordadas em ALLER et al (1985), FOSTER et

AI (I988), FOSTER & HIRATA (I991), HIRATA (1994), CUSTÓDIO (I994) E FIIRATA &
REBOUÇAS( I 996), denrre outros.

Diversos métodos tênl sido propostos para se trabalhar com aspectos de

wlnerabilidade natural, a exemplo do sAr - surfacc Impoundmenr Assessm¿¿l e LSR _

I'andftll site Ilanking (LE GRAND, 1964), sRS - site llanking ^g¡slei, (HAGERTy et al,

1973), llaste soil-stte Interacriott Marrix (pHrLrps et al, 1977), HRS .- Hazard Ranking
System (GALDWELL et al, r98l), sRM - site Ranking Methodology , pesricide Index
(RAo et al, 1985), DRASTIC (ALLER et ar, 1987), Nitrate I/urnercthiltty Map (PALI\4ER,
1988), RSS - Risco po. sistemas de saneamento in Situ, e GoD (FosTER & HIRATA.
1988, 1991) (inHIRATA, 1994)

f)ois métodos são bastante utilizados na área de vulnerabilidade: DRASTIC
(ALLER et al, 1987) e GOD (HIRATA & FOSTER, 1988, 1991 E HIRATA 1994) O
primeilo analise apenas a vulnerabilidade do aqüífero, intlependente do tipo/volume da carga

contaminante, envolvendo o conhecimento sobre a profundidade do nível d'âgua (Depth - o),
recarga QLecharge - R), tipo de aqüifero (Aquifer - A), tipo de solo (Sbtl _ S), topografia
(T opography - T), impacto de contaminantes (Impact - I) e condutividade hiclráulica
(c.nductivìty - c), associado a uma avaliação do risco mediante a consideração dos fatores
intervenientes (IMPACT) (ALLER et al, op. cit.),

O segundo método - GOD foi desenvolvido para analisar apenas a

susceptibilidade das águas subterrâneas à uma contami.ação geral, podendo ser acoplado a

um sistema de análise das cargas contaminantes, resultando em rlefinições de riscos de

poluição (HIRATA, op. cit.). É rnais sinrples e adaptado para áreas cour ulenos dados, onde se

utiliza três parâmetros básicos. tipo de aqüífero (()rcruntlv,afer occurence^ G), visão global
<los litotipos da zona não sarurada (.overa of tithok4xt.f aquiperm. o) e a profundidade do
nível d'água (Deplh - D).
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Na RMF existem quatro (4) sistemas aqüíferos: dunas/paleodunas, aluviões,

Barreiras e cristalino, com diferentes classes litológicas, porosidades e condutividacles

hidráulicas, posicionamento do nivel estático, uso e ocupação do meio fìsico.

Sob o ponto de vista hidrogeológico (tipo de aqüífero, litotipos da zona sub

saturada, posicionamento do nivel d'água, porosidade eficaz e condutiviclade hidráulica)
podem ser distinguidas quatro (4) classes de lulnerabilidade: Extrema - existente nos

sistemas dunasipaleodunas e aluviões, onde o aqüífero é susceptível à poluição, independente

do tipo de carga contaminante ; Alta - existente no sistema cristalino, ou seja, nas áreas onde

existe zonas 1Ìaturas abertas, interconectadas e associadas a área de recarga; possibilitanclo

uma rápida migração e poluição pela maioria dos compostos; Alta a Moderada - existente

no sistema Barreiras, onde o aqüífero é susceptível à poluição por muitos tipos de

contaminantes, exceto àqueles que são rapidamente absorvidos/adsorvidos ou transformados

através de reações fisico-químicas diversas e; Baixa a Muito Baixa - existente nas rochas

não fraturadas do embasamento cristalino e/ou com fraturas fechadas, onde a porosidade e

condutividade hidráulica são praticamente inexistentes e, portanto, não existindo praticamente

condições de fluxo subterrâneo,

O risco potencial de poluição das águas subterrâneas é atribuído a interação entre

dois (2) fatores fundamentais: a carga contaminante lançada no meio fisico pelas atividades

antrópicas e, ao grau cle urlnerabilidade natural do sistema aqüífero.

A velocidade de percolação das águas subterrâneas é lenta e complexa nn

dependência das condições hidrogeológicas locais. Independente das caracteristicas ckr

contaminante (tipo, modo de disposìção, quantidade, tempo de exposição, etc), associada tr

capacidade de atenuação, absorção/adsorção do meio percolado, existe a possibilidade cle

mìgração da carga poluidora ao longo do tempo, gerando contaminação a longo prazo.

Avaliar os mecanismos de transporte e diagnosticar as transf'ormações bio-fisico_

hidrogeoquímicas são pontos críticos na avaliação dos riscos de contaminação das águas

subterrâneas e na implementação de meclidas de gestão dos problemas em questão

(REBOUÇAS, 1ee4).
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E recomendável avaliar o grau de autodepuração existente na zona não saturada,

considerada como o principal meio de retenção das cargas poluidoras. No geral, se trabalha

com poluição e/ou contaminação das águas subterrâneas de modo efetivo, já que praticamente

não existe o molìitoramento preventivo na primeira zona (zona sub-saturada) a ser atravessada

pela carga poluente.

Segundo REICIIARD, 1990 (in REBOUÇAS, op. cit.), a tendência arual de

avaliação dos riscos de contaminação das águas subterrâneas é da evolução da abordagem

tecnológica (lulnerabilidade "versus" cargas contaminantes, ou de reservas/qualidade

'"versus" uso atual e/ou futuro) para uma avaliação dos fiscos e definição das ações de

gerenciamento desses riscos, em termos de saúde pública, nos limites tecnológicos

disponiveis.

A gestão dos riscos signifrca o processo de avaliação e seleção dos instrumentos

legais e institucionais para se trabalhar com prevenção, mitigação e correção dos efeitos

danosos causados pelas ações antrópicas aos sistemas aqùiferos, considerando-os como parte

integrante do meio ambiente.

considerando o grau de wlnerabilidade natural dos sistemas aqüiferos da RMF,

associado aos fatores de uso e ocupação do meio fisico, funções dos aqüíferos, uso atual cla

água e eleitos potenciais adversos à saúde pública, observa-se que as dunas/paleodunas

possuem um risco muito elevado, chegando ao extremo de terem suas águas subtelrâneas

poluidas.

o sistema Barreiras, apesar de possuir sua área superficial densamente ocupada,

possui níveis silto-argilosos que podem minimizar a migração de cargas poluidoras, e um

nivel <l'água mais profundo que implica em um maior tempo de trânsito e, consequentemente,

apresenta um risco moderado às cargas poluidoras.

o sistema cristalino possui um comportamento anisotrópico e heterogêne.,

{ìcando sujeito a um moderado a alto risco de poluição em suas áreas fraturadas, desde i¡ue

estas tenham fraturas abertas que possibilitem a percolação dos poluentes.
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convém ressaltar que podem existir sistemas aqüíferos com um grau extremo cle

wlnerabilidade natural, porém com um risco muito baixo à poluição em função da

inexistência de cargas poluidoras, ou vice-versa, áreas com um grau de vulnerabilidade muito

baixo, porém submetidas a elevadas e constantes cargas poluidoras e que, ao longo do tempo

venha a sofrer degradação na qualidade das águas subterrâneas.

os campos de dunas/paleodunas ainda não ocupados pelo homem, representam o

primeiro caso e podem constituir áreas de preservação ambiental. o segundo caso é

representado pelas áreas do embasamento cristalino onde estão sendo instaladas fábrioas

diversas, inúmeras para trabalharem com produtos tóxicos, ou em áreas selecionadas para

disposição de resíduos sólidos. È necessário o monitoramento qualitativo das águas

subterrâneas a fim de se trabalhar em caráter preventivo caso ocorra modifrcações nos

aspectos qualitativos.

4.6. Sistema de Abastecimento d'Água da Região Metropolitana de Fortaleza

Para subsidia¡ o entendimento e integração de informações a fim de se ter
elementos para compor o estudo de gestão e planejamento integrado dos recursos hídricos <ta

RMF, uma das necessidades básicas é o oonhecimento sobre o sistema de abastecimento de

água, que permitirá a visualização direta das ofertas e demandas atendidas, bem como dos

planos governamentais utilizados quando a demanda supera a oferta.

A abordagem legal da legislação e proteção hidro-ambiental dos recursos hídricos

do Estado do ceará obedece a Legislação Fecleral. mas evoluiu a nivel cla Lei Estadual n0

10 148 de 02/12/87 que dispõe sobre a preservação e controle dos recursos hídricos cearenses.

A companhia de Água e Esgotos do Estado do ceará - CAGECE foi criada pela Lei Estadual

n" g.49g de l0/06/71, sendo administrativamente vinculada a Secretaria de Desenvolvimento

Urbano e Meio Ambiente do E,staclo do Ceará, e é responsável pelo fornecimento tlos serviços

públicos de água e esgoto a nível estadual.

o sistema de abastecimento de água para a RMF possui cruas origens. água dos

reservatórios superficiais e água subterrânea. o primeiro é constituido pelo sistema pacotì

Riachão-Gavião (51 1.000.000 m3). açudes pacajus (148.000.000 m3) e Acarape do Meìo
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(34.000.000 m3). e a lagoa do catu (2.565.576 mt). que abastecem aproximaclamen re 650/o d,a

area o segundo é representado, fundamentalmente, pelas unidades aqüíferas

dunas/paleodunas e Baneiras, captadas por poços tubulares de até ó0 metros de profundidacle

e com vazões variáveis. atingindo até cerca de l5 m3/poço.

O Sistema Pacoti-Riachão-Gavião é interligado através de túneis e canais (Figura

14). A Estação de Tratarnento d'Água - ETA está localizada próxirna ao açude Gavião,

distando aproximadamente 20 km da Grande Fortaleza, com capacidacle atual para 5,16 mr/s e
projeto de ampliação para 9,0 m3/s. Desta. a íryua é recalcada para o Reservatório do Ancuri
(capacidade de 40.000 m3) de onde é distribuída para quinze (15) reservatórios setoriais

principais (T abela 22) e mais cinco (5) menores, todos localizados em Fortaleza, além de

reservatórios situados nas sedes de Caucaia e Maracanaú.

nados fornecidos em março/96 (Dados operacionais - sistema Gavião) pela

cAGEcE mostram que existe uma perda de 6,5yo para Foftaleza, entre os volumes d.água
produzido (12.864 590 m'lmês¡ e distribuído (t2 023.531m3/mês¡, e de 45,2%o entre volumes

distribuído e medido (6 587.649 m3 /mês¡.

o consumo "per capita" médio encontrado em 1995 para as cidades de Aquiraz,
Maranguape, Pacatuba e Guaiúba Foi de 185 L/hab/dia, com máximo para pacatuba (292
L/habidia) e mínimo para Maranguape (116,5 Lihabidia). A média reflete um consumo dentro

do admissivel em projetos, ou seja, 2O0llhab/rJia.

As perdas d'água existem por falta de monitoramento dos sistemas de aduçào e

implementação de medidas corretivas. observa-se que em vários pontos ao longo do sistema

existem áreas cla adutora em avançado estado de oxidação. particularmente em pontos de

solda, e que sua vida útil está no limite de duração. A partir dai, o risco de rompimento da

tubulação e o vazamento d'água torna-se efetivo.
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Tabela 22 - Reservatórios de distribuição operados pela CAGECE - RMF

Reservatório

de Distribuição

Sarsento Hermínio
Cel. Melouíades
Coni. Polar
Nova Assunção
Beira Rio
Coniunto Cearít
V

Reservatório
Enterrado

('n')

a Brasil
D strito Industrial
Cocorote
Mucurioe
Expedicionários
Pici
Aldeota
Floresta
Benfìca

Reservatório
Elevado

('''')
33

TOTAL

191

200
200
370

1.800

Volume total
(mt)

2 100

þonte:SIIìAC, 1989

4 000

Volume Total

(-')

13.500

100.000

10.000

1s.000

20.000
25.000
30.000
32.s00
40.000

750

182.794

500

-t -t

t9l

300

1.000

200
200

r 800

370
2 550

| 200

2.600

2.750

4.300

2.000

14.500

2.000

15.000

r2.300

"^'x"-.';:".i".$i*YÈ.{.*tå* ..".

21.800
26.200
32.750
34.500
42.000

197.194
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Na adutora do Acarape do Meio, responsável pelo abastecimento das oidades cie

Guaiuba, Pacatuba, Maranguape e Maracanaú, pontos com grandes vazamentos são corrun:;

no trecho entre lr4ata Fresca e Ìtacima (munìcipio de Guaiúba) onde existiam, até

dezembro/97. quinze (15) vazamentos que cediam umâ vazão estimada cle 400 m:)/h, ou seja.

3.5 milhões de m3/ano (Fotos lB e l9).

considerando-se a taxa média de abastecimento d'água para a região (0,rg5

m'/hab/dia; (CAGECE, 1996). este volume é suficiente para atender 51.892 habitantes, ou

seja, a população total do município de Guaiúba (17 658 habitantes) e Bl,7%o (34.234

habitantes) da população urbana de Pacatuba.

os poços tubulares existentes no contexto destes municipios (embasamento

cristalino) possuem vazão média de 2,5 m3 rh. É necessário a perfuraçào de 4g0 poços que

cedam esta vazão e que funcionem 8 horas/clia para se obter o volume cl'água perdido por

vazamentos no trecho entre Mata Fresca e ltacima.

4.6.1. Águas Srrperficiais

Na I{Mr', a demanda supera a ofèrta de água oriun<1a clos reservatórios

superfrciais. com o abastecimento à população agravando-se durante os períoclos de longa

estiagem, quanclo a lalta de chuvas, associada a uma intensa evapor.açào, provoca uma

drástioa diminuição dos volumes armazenados.

Isto al'eta partìcularmente os principais sistemas cle captaçào existentes (pacoti-

Riachão-Gavião, Pacajus e Acarape do Meio). A tabela 23 ressalta a situação monitorada

entre 1992/93 pela FUNCEME, retratando a dimin'ição sensível dos volumes estocados.

parte bombeado para abastecirnento público, parte perdiclo pela evaporlção. cheganclo a 5,g9zo

da capacidade máxima de armazenamento, ou seja. praticamente seco. ao ponto de nessa

época se poder caminhar nas bacias hidráulìcas.



Localidade de Jatobá, Distrito de ltacima, Gauiúba/CE (Set/97)
Foto l8 - Vazamento na adutora do Acarape do Meio

¡li'Ë

Foto 19 - Vazamento na adutora do Acarape do Meio.

Distrito de ltacima, Gauiúba/CE (Set/97)

120



I'abela 2i - l\4onitoramento clos volumes armazenados em açudes _ RMF

Açude Municipio
Capacidade

Máxima
1m'; x 106

Pacoti
Riachão
Gavião

Monitora-
mento

Pacoti"
Pacatuba e

Itairinga

dezl9l
an/92

Volume
(-t)

set/92

ouTl92

214 620.000

de'2192

209.393 000

Acarape
do Meio

ianl9i

5t I

t 1to2t93

168.559 000

n/o da
Capaciclade

Máxima

149.439.000

30103t93

r14,000.000

27104/93

104.131 418

21105/93

Pacaju s

90 083.384

29/06/93

Na tabela 24 constam os potenciais de água superficial para cada bacia

hidrográfica, conforme infblmações do plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos rla
R.M.F - Fase II (AUN4EF, 1984) A tabela 2s contém a capacidade dos reservatórios

responsáveis pelo abastecimento de parle da Região lr4etropolitana de Fortaleza. conr

estocager¡ máxima de 693 hmr.

15107193

420

73.287 314

09/08/93

4 t.0

65.585.116

31/05/9s

33.0

52 872.009

26t02t93

10 )

45

31/03193

)1 1

34.856 058

1¿+

241

27/04/93

20.3

29 520.656

30/05t93

287

51 L000 000

17.6

29/06/9)

I 0. 163. I 34

I5/01/93

14,3

09t08t93

8.77 4.7 58

t28

2s/10/93

L6't0.931

10.3

3U05t9s

6.841 .291

8.8

5.558.362

6.8

5.569 300

5.8

5.208 274

100

3 075.280

29,8

14.100 000

?,5 7
7)\
20.0
r6.J
t6.3

l5-3
9.0
t00
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Tabela24-BaciasHidrográficasdaRegiãoMetropolitanadeFortaleza

Bacia

Rio Juá

Rio Catu
Rio Maranguape
Rio CauíPe

Rio Cocó
n l^ Qãn fl^nnoln

Rio Ceará

Rio Pacoti

Area
(t m2)

TOTAL
Fonte:AUMEF, 1984

Tabela25_AçudesresponsáveispeloabastecimentodeáguadaRMF

4sfl-
t02,67

Oferta Potencial
(m3/ano) 4d-

'¿l l.5u
235.0)
296.9e
445-90
4Õ,4)e
568,73

l17,06
3.091,82

l3-66

Capacidade Máxima de

Armä"enamento 1m3¡ x 106

'34,t)>

47,78

m3 1x 1ou¡

56,90
93,40

127,68
56,86

350

300
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786,65

154,92

200,50
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l
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o reservatório Acarape do Meio está fora dos limites da área de estuclo,

constituindo uma transposição de bacias, realizada através de canais de transposição e aeiuçãcr

com utilzação de tubulações metálicas.

A população estimada para a RMF em 1994 era d.e 2.524.426 e pelos dados

fornecidos pela secretarìa dos Recursos Hídricos do Ëstado do ceará. I.519.5gg habitantes

(60,2%) tinham água tratacla da CAGECE.

Isto significa dizer que, com exceção do abastecimento complementar da lagoa do

catu (Aquiraz), o restante ó realizado através de poços, o que demonstra a ìmportância das

águas subterrâneas no abastecimento urbano da RMF, atendendo a um mínimo de 635.03 I

habitantes (41,8%)

Entre todos os municípios, o de Eusébio é o único a não dispor do servìço de agua

tratada da CAGECE ou da Fundação Nacional de Saírde (FNS), sendo o serviço realizado por

sistema Autônomo. A tabela 26 mostra a relação população urbana./abastecimento nos

municipios que integram a RMF

Dados fornecidos pela cAGECE (r996), associados a popuração estimacra para

1994 (Brandão et al, op. cit.) rnostram que 66,30/o (l 748 513 habitantes) da população nãc

possuem serviço de água tratada.

observa-se que o percentual de atendinento da população urbana com agua

tratada é muito variável, indo de 3,7% (Aquiraz) a 83,99/o (Fortaleza). euanto nrenor i'or esre

percentual, maior será a utilização clas águas subterrâneas.

As águas do Sistema pacoti-Riachão-Gavião respondem pelo abastecimento cle

I 705.461 habitanres, 97,5Y" do contigente populacional abastecido pela cAGECE (1.748 5ll
habitantes), distribuídos nas cidades de Fortaleza, caucaia e Maracanaú. o restante (2,5%) é

abastecido pelo açude Acarape clo Meio (Guaiúba, Maranguape, pacatuba e parte cle

ì\4aracanaú) e pela lagoa do catu (Aquiraz), não existindo dados relativos a Eusébio (22.3gg

habitantes)
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Município

Tabela 26 - População abastecida com água tratada na RMF
(lo Semestre de 1996)

Aquiraz
Caucaia
Eusébio

População
(hab)

Fortaleza
Guaiuba
Itaitinsa
Maracanaú

50.378*

Maranzuaoe

186.858*

População Urbana (hab)

Pacatuba

1.985.481 *t

TOTAL

22.388*

Abastecida

18.792*

230.738 **
20.640*

1 859

Itontes: *Brandâo et al, 1995 - {'t CAGECE, março/96

24.e08

População
(hab) l0'000

77.367*

Não Abastecida

1.665.705

43.783*
2.636.425

s 661

3.115

14.848

48.519

População (hab)

t.000

161 950

2s.07s

r.748.513

100.000

10 000

7.342

Atendimento (o/"1

319.776
13 131

l.

17.525
215.890

52.292
36 441

l+¡

f"y

865.524

3,7

13,3

Comparando-se a população atendida pela CAGECE constante na tabela 26, com

a população total estimada para a RMF para 1995 (2.606.646 habitantes) proposta pelo

IpLANCE (1996) observa-se que 858.133 (32,9o/o) não possuem serviço de água tratada, ou

seja, somente 67,lYo da população da RMF é beneficiada. Ressalta-se que os dados da

CAGECE apresentados anteriormente são restritos a írea urbana, deixando fora o contexto

rural.

"*. -.o'* ."o cn**c]ooff -"."

83.9
30.1

l5.l

lAbastccida tlNão abastccþida

6,4
32,4

16.7

66,3
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Excluindo-se os açudes operados pela CAGECE' a ALJMEF (1984) ainda

cadastrou na RMF mais 426. que juntos possuem 4.402ha (44 km') e armazenam um volume

de 88.6 milhões de mr . conforme mostra a tabela 27

Tabela 27 - Açudagem na Região Metropolitana de Fortaleza

(excìuidos o Pacoti-Riachão-Gavião)

Ilacia
llidrográficn

Guaribas
Canonr¡a F-unda

Rio Juá

Cauíne
Rio Catu

No de
Açudes

Rio Ceará

São Gonçalo
Rio Coco
Rio Pacoti

Espelho d'Água
(ha)

TOTAL

02

Ressalta-sequenaRMFexistemdezenove(19)açudescomcapacidademâXlma

de armazenamento superior a urn (l) milhão de m3/açude distribuídos' predominantemente'

nas bacias hiclrográficas do Rio Ceará (8)' Pacoti (7) e São Gonçalo (4)

l)estacam-se, além do Pacoti-Riachão-Gavião' o Amanari (espelho d'água de 270

ha e 1.512.2o6 mt¡ e Anil 2* (238 ha e 6 449 811 m3) na Racia do São Gonçalo' açucles clo

Toque (1 17 ha e 2 687.819 mr) e lìom Principio (94'5 ha e 2 067 282 m3) na l]aoìa do Cocó e

o açucle clo Papara (180 ha e 4 653 949 mr) na Bacia clo Pacoti'

A existência desses mananciais no âmbito cla RN4F' com espelho d'água de 4 402

ha e armazenamento de 88'ó milhões de m:r' clemonstÍa que existe um investimento

<jirecionado para captação de âgua superfrcial' com aproveitamento das mínimas capacidades

das drenagens intermitentes, procuranclo' destri forma' armazenar o maìor volume hidrìco

possível dentro clas limitações de custo/área hidráulica peninentes a cada situação'
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24

98

Volume .{rmazenado
,L(m,

40

.ì,6

64

25,6

153

426

,o

961,3
861,9

4.402,5

961

| 444,2

32.692
226.928

443 226

17.180 525

19.912,524
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26.184.098
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4.6.2. Aguas Subterrâneas

As águas subterrâneas da

alternativa lto abastecimento humano

lalta d 'água.

Remonta a r 867 o inicio da captação de água subtenânea por poços tubulares no

Brasil, quando floi perfurado o primeiro poço no ceara pela c.eara rhate r ()ompan1, sob unt
contrato de ¡isco, no municipio de Fortaleza (CEARÁ, 1992), Na realização do plano

Estadual dos Recursos I-Iírlricos do Estado do ceará - pERI-l (CEARÁ, op. cit.), loranr
cadastraclos I 1.033 poços tubulares, com 3 7Sg (34%) deles no âmbito da RMF.

A utilização das águas subterrâneas na área de estucro é generaliza<la, sencro

captada para abastecimento público, por solicitação de prefeituras municipais e órgàos

estaduais, indústrias, conclomínios, rede hoteleira, hospitais e creches/escolas, além de

inúmeras outras destinações particulares.

Deve ser ressaltado a existência de duas baterias de poços tubulares rasos (g_15

metros), embora hoje estejam desativadas, localizadas sobre a unidade clunas/paleodunas,

construídas à época para auxiliar no abastecimento público de Fortaleza.

A primei.a, denominada "bateria de poços do cocó", encontra-se nas dunas
próximas ao rio cocó, bairro do papicu - Fortaleza. Foi construida em 1965 pelo servrçcr
Autônomo de Abastecimento de Água e [sgoto do ceara - sAAGËc, atualn]ente co'rpanhia
de Água e Esgoto clo Estado do ceará - cAGECE, sendo constìtuída de 66 poços tubulares

rasos (8-10 metros) e amazonas. que forneciam 5 500 ml/dia a Fortaleza, representando

19,3',i da demanda atenclida pela cAGECI na época (I][LTRÀO & À,IANOEL rILI.Io_
r973)

A segr-rnda batera, denominada "bateria de poços da Abreulândia,,, distando lg
km do lccal de demanda, loi const.rida em l97g pela cAGECE na praia cla Abreulâ.dia, err
F orraleza, para ser operada pela companhia de Habitação do Estado do ceará - coHAts. e

constava de 25 poços tubulares rasos (10 - 12 metros) que cediam uma vazão de 160 nrr/h
para o abastecimento do C-onjunto Resiciencial josé Walter. em Fortaleza

L/ l't

RMF possuem uma função estratégica, servinclo conlo

e industrial, particlllarmente nos periodos criticos c1e



No inicio da década de 90, com a entrada em operação do sistema pacotì-r{iaohão_

Gavião e associado a problemas clerivados cro bombearnento excessivo que c¿lusorl

rompimento de filtros, carreamento de areia para dentro dos poços e intrusão da cunha salina.
a bateria de Abreulândia foi desativada.

Até agosto/89, quando f'oram cadastrados poços para o pERH, a RMF tinha 3.759
e destes. 2.520 (670/ù em Fortaleza. O cadastro atualizado até lc)95 demonstra quc existcn:
4 465 poços tubulares para a RMF, com F-ortaleza possuindo 2.916 (65,3%) (Tabela 28)

Tabela 28 - Cadastro de poços rubulares da RMF até 1995

Município

Itaitinea
Guaiúba
Eusébio

Pacatuba

Maracanaú

PERH*

Maranguape
Caucaia

Aquiraz

1989 * *

0'7

Fortaleza

39

r'0'I'At.
- û.ì.d

139

1990

Isto demonstra que foram perfurados mais 706 poços, lg,go% em relação ao totar
cadastrado para o pERH. comparativamente, destacam-se os municípios de Maracanalr.
Eusébio e caucaia, com aumentos de 102%o,640/o e 25o/o em relação ao número <re poços que
tinham à época do PERFI, enquanto Fortaleza teve somente 15,70%.

o aumento significativo (ro2%o) de poços em Maracanaú no periocro de l99o ¿¡

1995 é conseqùência da implantação de indústrias no I Distrito Industrial

Após o pERFt, o maior número cre poços situa-se enúe 1g92r94, quancro roranr
perlurados 464 (65,7%) Duas situações fbram responsáveis por este rato r" ) um periodo oonr
escassez de água na RMF, quando a cAGECTE imprantou um f'or1e racionamento, c.2,') o

l2l
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182

01

t99t

413

Ano

01

03

2 520

01
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0l

1992

3"759

01

04
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1993

02

05

39

08
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42

0t

1994

02

04

22

32

12

03

06

l3

06

1995

54

0l

01

48

05

37

01

t2

o4

Totâl
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03
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lt6
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04

r09
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surgimento do surto epidêmico do cólera que assolou o Estado do Ceará. Consequentemente,

a atividade da perfuração de poços cresceu bastante, à medida em que a população necessitava

de água potável e via na água subterrânea a solução.

O cadastramento realizado após o PERH mostra que 85,6Yo dos poços destinam-

Se, preponderantemente, ao consumo humano, seja através do abastecimento público,

condomínios, hotéis ou particulares (Tabela 29), demonstrando que a âgua subterrânea vem

tendo uma procura maior a cada dia, em conseqüência do baixo custo envolvido na captação,

melhor qualidade fisico-química e necessidade crescente perante a prática de racionamento

d'água pela companhia de abastecimento público.

Tabela 29 - Principais usos dos poços tubulares da RMF - SetembrolS9 a 1995

Granias
Hosoitais
lndústrias Diversas

Atividade

CrecheÆscola
Prefèituras Municipai s/Chafàrizes
Condomínios / Hotéis
Abast. particular/Sitios

TOTAL

Granjas

Hospitais

lndústrias Diversas

Creche/Escola

Prefeituras Municipais/Chafarizes

Condominios/Hoteis

Abast. particular/Sitios

No de Poços

05

10

87

Vo em relação ao
total

r03

ll8
t76
207

706

0-7

1.4

12,3

14.6

16.7

24.9
29.4

t00
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CAVALCANTE et al (1996) consideram que de 40 a 600/0 d'a população

fortalezence util iza ãgua subtemânea, captada por poços tubulares rasos (profundidade inlerior

â 20 metros), profundos (entfe 20 - 80 metros) e cacimbas. Ressaitam que, além do percentual

populacional não atendido pela CAGECE (33%), quase toda fábrica, conclomínio, hospital,

residências e estabelecimentos diversos utilizam água subterrânea para abastecimento

principal ou complementar, e esta atividade não consta em nenhum cadastro

4.7. Planos Enrergenciais para Abastccimento de Água

Nos períodos de longas estiagens, nos quais Êalta água até para beber, o goverrÌo

estadual implanta planos emergenciais para abastecimento, a hm de amenizar o problema,

utilizando carros-pipa: perfuração de poços tubulares e construção do Canal do T¡abalhador

( lee3).

Na implementação desses planos, o governo integra a secretaria dos Recursos

Hídricos, Superintendência de Obras Hidráulicas, Defesa Civil, DNOCS, o Batalhão de

Engenharia clo Exército no ceará e a FUNCEME, que atua na arca. da pesquisa de

reservatórios/obras alternativas e escolha de comunidades para implantação de sistemas de

clessalinização por osmose revsrsa em ¡loços tubulares

4.7.l Canos-Pìpa

A distribuição de água com a utilização de carros-pipa se constitrri cm uma das

práticas mais comuns no Ceará, aumefiando consideravelmente em épocas <le estiagens

os clddos fornecidos pela Secretaria dos Recursos Hidricos (SRFI, 1995)

demonstram que no decorer de 1993194, o governo estadual desenvolveu o abastecimento

emergencial através deste sistema (média de 7.000 litros/oarro) utilizando-se de 787 rotas no

Estado, com um custo mensal de us$ 1,200,000 (um milhão e cluzentos mil dolares) para

atender a 302.760 habitantes. As fontes hidricas utilizadas loram (57 ,3%), poços (32,9%) e

rios (9,8%)
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Na RMF existiam em 1991/94' 3 1 rotas (4% do total) que serviam para a

distribuição de543'lm" de;;mès' benehoiando a t0785 pessoas (20 L/hab/dia)' a um

custo mensal de US$ f2'ZTZidoze mi[' setecentos e s::enta e dois dolares)' ou seja' tJS$

2.34lm3 (Tabela 30) Este "'"i "ot.'tadamente 
58070 superior ao custo médio (US$/mr)

da água pública tratada * Ut"'U'i'*n' tnnO;' e 500o/o superior ao valor do mr da água

tratada cobrada em Fortaleza pela CAGECE (R$ 0'47imr)

Tabela 30 - Estimativa global do Programa CanorPipa na RMF 1993/94

MuniciPio ou

Distrito

Caucata

Maranguape
Guaiúba 

-

N" de
Rotâs

Messeiana

Consumo
1m3/dia¡

A captação d'água de qualquer uma das fontes citadas não obedece os requisitos

minimos de qualidade """*;;;"t 
em normas técnicas e' muito t"""-:'^^o:'i:''"t" "

transporte até o local de demanda Nessas épocas' pocle-se obsewar carros-pipa serem

abastecidos em locais "'o'**"*" 
poluidos' particularmente por coliformes fècais' e o

recurso híclrico captado não ser submetido' sequer' a uma simples cloração

Disto advém as centenas de casos cle doenças de veiculação hídrica existentes no

Ceará,comdezenasdeOUit"''puni""f"trnentenaclasseìnfantilRessalta-seaocorrència

epidêmica de cólera' "'*"";;;;" 
problema de qualidade cl'água' nos anos de 

.l993 e t994

com, respectiva*"nt"' fZ SiZ " 
tZ ¡: t 

"o*os 
em Fortaleza' representanclo 58% dos oconidos

no Cearâ. alérn de 400 "o'ol'u'"'' 
no Estado (CAVALCANTE et at' i996) (Tabela 3l)'

4.7.2 Poços Tubulares

A perturação de poços tubulares no programa <le Planos F'mergenciais e realizada

pela SuperintendOn"io ¿" ã¡*' Hidráulicas do Estado do Cearâ - SOFIIDR-{' ou através de

f,,rtu, pu'ti"ulures sob a f,rscalização do govemo

lic

16

o'7

04
03

Pessoas
Ab¡stecidas

0i
3l

21'1 ,5

Percurso
(km/dia)

10 785

Custo
(rota/dia)

US$

L548

Dias/
môs

25r6.48



Tabela 3l - Série evolutiva das doenças de veiculação hídrica em Fortaleza

Doença

Cólera
Febre Tifoide
Hepatite
Leptospirose

1987

Fri EPidemologia' 1995

0

1988

20
686

47

0

1989

1.025
25

,a1i;, )
/l

ffi =-r==rT--H--g"
------,--:--___-

- - - - - - - -

Casos/ano

8l

0

1990

25

r .169
62

0

1991

1 110

l2

4coo ãI-l=ltr;l,f ,"o..

--------:--___-
-.------.-

26

0

1992

t.579
t3

208

Oy. 
- 

, -:..r* 
-. 

---'
1%7 1983 1989 1990 199'1 19g,2 1993 1W

53

1993

4

180

12 522

Nesses períodos a atividade é célere em função da necessidade de se fornecer água

de boa qualidade a população, meta nem sempre alcançada pela não disponibilidade de tempo

para a execução das ações tecnicamente corretas, a exemplo da perfuração precedida de

criteriosa locação.

Em 1993, o governo estadual estabeleceu a perfuração de 17 poços tubulares

associada ao programa de combate a cólera no município de Fortaleza Acompanhando a

execução das obras, veriltcamoS que todas estavam vinculadas a escolas e creches

comunitárias, nem sempre localizadas em locais potencialmente favoráveis a construção de

um poço tubular, a exemplo de situações próximas a aterros sanitários, rios poluídos ou área

de planície fluvial propícia a existência de água salgada'

17

1.296
12

1994
12.31I

t3
2.511

09

50

I

I
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Em nenhuma delas foi realizado, preliminarmente, trabalhos de locação ou.

posteriormente, análises frsico-química e bacteriológica da água

Desta forma, uma obra que pocleria ser responsável pelo abastecirnento seguro cle

uÌna comunidade, passa a ser vista como um mero "buraco", causando o clescrédito a prática

de construção de poços tubulares e ao governo.

É ¡ecessário a aplicação rigorosa de critér ios hidrogeológioos à prática de locação

e perfuração de poços tubulares e para isto tem que existir uma integração dos conhecimentos

técnicos com os funclamentos politicos nas tomadas de decisão

4.6.3. Catral do Tt abalhador'

Com a escassez d'água em 1993, o abastecimento da RMF hcou gravemente

comprometido. O volume armazenaclo no Sistema Pacoti-Riachão-Gavião era inferior a 109/"

de sua capacidade máxima. A previsão era de que o atendimento pela CAGECE atingiria até

somente setembro/93 e, a pa:tir daí, as cidades abastecidas pelo sistema entrariam em colapso

total. Isto gerou uma politica de racionamento de água entre final de marçoi93 até maio/94.

O governo estadual, procurando solucionar este problema construiu um canal para

captar as águas {o rio Jaguaribe, em ltaiçaba, e transportáJas para o açucle Pacajus (Pacajus).

O canal percorre uma extensão de 115 km (101 km cle ltaiçaba ao açude Pacajus c

mais 14km deste ao açude Pacoti) com seção trapezoidal (12,5 m de base maior, 5,0 m de

base menor e 2,5 m de profundidade), declividade de 1,2 cm/km, lâmina d 'água de 2,3 Ó

metros. velocidade de fluxo de 0.30 m/s e vazão de 6.0 ml/s.

estações elevatór'ias e entram no sistema de abastecimento da RMF. O custo total da obra foi

' de US$ 48.000,000 (quarenta e oito milhões de clolares) e o tempo necessário para execuçà{'

foi de 90 dias (01/06 30/08/93).

A obra {.oi cle¡ominada "canal do Trabalhador" em homenagem a mais de 5.000

" trabalhadores que lbram contratados para executà-la, sendo totalmente escavada e constituidíì
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por cortes, aterros e sifões, revestida em concreto em uma área de 100.000 m2 e mais

1 400.000 m' de manta asfáltica de 4 mm de espessura (Foto 20).

Em muitos trechos, a manta encontra-se rompida e as paredes do canal estão

sulcadas pelo processo erosivo mais acentuado, situações que refletem a não adoção das

medidas preventivas recomendadas pelos estudos ambientais.

oto 20 - Canal do Trabalhador - Estado do Cear

¡t'

..ù ¡
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5. DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVIL
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5. DIRETRIZES PAR^A. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVOL NO ÂMBITO
DOS RECURSOS IIÍDRICOS

5.1. Caracterização do Temâ

Os recursos hídricos representam um vetor de extrema importância no

desenvolvimento politico-sóoioeconôlrico da l.rumanidade. À neclida enr que aunlenta a

densidade populacional e industrial, aumenta a necessidade de água potável e os reservatórios

cle água superflrcial não conseguem atender a demanda solicitada.

Atualmente, a água subterrânea vêm sendo cada vez mais solicitada para consumo

humano, indústria e agricultura. Na Europq ela é utilizada com prioridade para abastecimento

público, com índices de consumo entre 70 a 100% (Itália, Espanha, França, etc). Não obstante

a importância que a água representa para a vida, ela vêm sendo intensamente degradada em

seus aspectos qualitativos pela ação do homem, que no afã do desenvolvimento não respeìta o

meio hidro-ambiental.

A política do desenvolvimento sustentável no âmbito dos recursos hídricos busc;a

a utilização racional da água, sob a ótica de um manejo integrado dos mananciais superfrcial e

subterrâneo, associada de fbrma harmônica com o meio ambiente, de forma a garantir este

recurso mineral com quantidade e qualidade para as gerações futuras. os problemas advindcs

da utilização predatória do meio ambiente, particularmente da água, são discutidos a nivel

mundial na busca de soluções.

Na Cafta Européia da Agua (Conselho da Europa, França, 196g) surgiLr tr

princípio de que 'a agua é um recurso neÍural limitado, essencial à tida a ur¡

dcsent,olvinenk¡"; {otalmente reiterado em 1992 na Declaração de Dublin, Irlanda, pelas

Nações Unidas (VIEIP,A., 1994).

Desde a confèrência de Mar del plata (1977), inúmeras conferênoias

internacionais, congressos e encontros técnicos têm existido, gerando declarações dos direitos

da água e propostas de ações para minimizar a crìse da água. A conferência das Naçòes

unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECo 92 (Rio de Janeiro, 1992) produziu

a Declaração clo Rio e a Agencla 2 I
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o primeiro Diálogo Intera,rericano sobre Administração de Águas (Miami, r993)

estabeleceu a Rede Interamericana de Reculsos Hídlicos - RIRH. A confer'ência clas

Américas (Miami, 1994) propôs um Plano de Ação que visando a formação de Alianças para

a Prevenção da contaminação dos Recursos Hídricos e a conferência sobre Avaliação e

Manejo clos Recursos Hídricos na América Latina e no caribe (San José, 1996) produziu a

Declaração de San José e um Plano de Ações.

Em setembro de i996 ocorreu em Buenos Aires o II Diálogo Interamericano

Sobre Administração da Água, organizado pelo Instituto Nacional da ciência e Tecnologia

Hidrica (INCyTFI) e pela organização dos Estados Americanos (oEA), tendo como tema

central a "Gestãt¡ inte¿¡radtt dos rccursos hídricos para o dcsenvolvìntento susÍentavel îms

Américas"', buscando se chegar a um consenso sobre as ações mais necessárias e propor um

número limitado de iniciativas especificas e, para isso, contou com representa¡tes oficiais do

governo de 22 paises que integram a Rede Interamericana de Recursos Hídricos.

Finalmente, ocorreu no Rio de Janeiro (1997) aRio 92 + 5, buscando se avaliar o

que realmente se produziu desde a ECo 92, concluindo-se que muito pouco foi efetivamente

realizado sobre todas as proposições tiradas em 1992.

A área do Estado do Ceará é de 14ó.000 km'. conespondendo a 9,4% da.Região

Nordeste do Brasil, com 930% inseridos no '?olígono das secas". A escassez de água sc

constitui em um problema crucial para o seu desenvolvimento sócioeconômico. Integrado a

este fato, está a expansão urbana dispersa resultante do êxoclo rural para os grandes centros

urbanos e a conseqüente redução da qualidade de vida.

A Ilegião N4et.opolitana de Fortaleza - RMF, área de prìncipal concentraçào,

apresenta os problemas derivados de um crescimento populacional a uma taxa anual de 3,5o%

(em 1970 possuía uma população de 1.036.779, em t99l de 2.303.661 e estima-se para t99(-.

2.600.000 habitantes). A ocupação desordenada do meio fisico e a crescente favelizaçào,

ausência de saneamento básico (18%), poluição dos recursos hídricos e uma oferta d'á*qua

tratada (67%o) incapaz de atender totalmente a demanda solicitada pela população, faz com

que uma boa parcela desta use, de forma primitiva, o manancial subterrâneo.
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o abastecimento d'água da RMF é realizado pela companhia de Água e Esgoto

do cearâ - CAGECE que operq fundamentalmente, com um sistema de reservatórios

superfrciais composto pelos açudes Pacoti-Riachão-Gavião (capacidade máxima de

armazenamento de 5l I milhões de mr). Pacajus (148 milhões de m3) e o Acarape do Meio (34

milhões de m'¡, que em épocas de estiagens mais longas - dois a três anos - chegam a 1icar

com volumes armazenados inferiores a 1)Yo da capacidade máxima.

Nestes periodos, os governos estaduar e municipais implantam sistemas

emergôncias complementares de abastecimento d'água mediante a construção de poços

tubulares, pequenos reservatórios e distribuição de água utilizando carros-pipa. Em 1993, o

governo estadual construiu um canal de 100 km de comprimento ("canal do Trabalhador,')

com a função de transportar água do rio Jaguaribe, perenizado pelo açude orós, para o açude

Pacajus e, à partir daí, ser aduzida para a RMF.

como não existe um controle adequado de qualidade da água distribuída, nem

orientação para a coletividade sobre métodos simples de tratamento (p. ex. cloração), ocorre

um aumento considerável de doenças de veiculação hídrica, a exemplo do cólera, febre tifóide
e doenças diarreicas.

A população da classe médi¿r,/alta busca nas águas subterrâneas a solução para o

problema da "falta de água" por rneio da perfuração de poços tubulares. como o objetivo

maior é a captação de água, quase sempre realizada de modo emergencial, nem semprc sào

obedecidas as normas técnicas que regem locação, perfuração e completação de poços

tubulares. como resultaclo, menos de 5% das fichas técnicas de poços cadastrados nesie

trabalho possuem dados sobre cimentação do poço e, no geral, o poço está praticamenle

colado a fossa séptica, ou à uma distância normalmente inferior a cinco (05) metros.

As águas subterrâneas na á¡ea em estudo estão submetidas aos impactos

antrópicos negativos de poluição sanitária, ao uso e ocupação desordenada clo espaço fisico e

da falta de aplicação dos critérios técnicos aos poços, tanto em termos de locação quanto de

proteção, resultando no oomprometimento do sistema aqüífèro.

Assim, cìente da importância do uso integrado das águas subterrâneas para cr

abastecimento complemental sazonal ou mesmo regular da RMF, esta pesquisa busca
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caÍa,aTeÍizar hidrogeologicamente o meio e fundamentar a utilização racional {as unidades

aqüíferas associadas, de modo multìdisciplinar, aos fatores fisicos interferentes, estabelecendo

o papel dos recursos hídricos subterrâneos no abastecimento da área metropolitana de

Fortaleza.

5.2. Aspectos Sócioeconômicos

A Região Metropolitana de Fortaleza - RMF foi implantada em 02103/73 pero

Governo do Estado do ceará, através do Decreto Lei nu 10,243. Aos municípios de Fortaleza

(1823), Caucaia (1938), Aquiraz (1699), Maranguape (t851) e pacaruba (1869), que a

formaram nos primeiros anos, seguiram-se os de Maracanaú (emancipado de Maranguape -

1985), Eusébio (emancipado de Aquiraz - 1987), ltaitinga (1992) e Guaiúba

( 1987)(emancipados de Pacatuba) (Figura 15).

Estabelecidas legalmente, em conformidade com as constituições estaduais, as

regiões metropolitanas são definidas por um agregado de municípios limítrofes caracterizados

por forte fluxo demográfico, uma sstrutura ocupacional com acentuarla predominância dos

setores secundário e terciário e um sistema de integração que se traduz pelo movimento

constante de pessoas entre as unidades que as compõem, complementando e suplementando o

mercado de trabalho (IBGE, 1993)

Quando foi instalada, a RMF visava integrar os municipios que gravitavam enr

torno de Fortaleza, a capital do Estado. uma diretriz comum ¿ì Região seria definida, com

planos convergentes nas áreas de transporte, saneamento básico, polítioa cle emprego, além cle

outros, objetivando o desenvolvimento hatmônico do contexto.

Apesar de sérios problemas no setor rural, a economia cearense demonstroLr ur¡
considerável dinamismo na década de 80 em função da expansão significativa que teve, tanto

no setor secundário industrial - partioularmente nas indústrias alimentícia, têxteis, calçados e

vestuários - quanto no setor terciário de serviços. Entre 1gg0 e lgg0, esses setores cle basc

urbana aumentaram sua participação no Produto Interno Bruto (pIB) do Estado de g5o% para

919l0, enQuanto a padicipação do setor primário, o agricola, caiu de l57o parago/o.
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No deco¡rer da década, o PIB cearense cresceu a uma taxa média anual de 4,10,/".

gerando um aumento anual de 2,4o/o na renda "per oapita" Este crescimento, garantido pelas

atividades secundárias, teve a sua base concentrada na RMF onde destacaram-se, dentre

outros, os setores têxtil e de confecção, associados as indústrias metal-mecânica, cerâmica.

naval e ao desempenho do setor terciário, ressaltando-se o comércio e, mais recentemente. a

indústria turistica.

O setor secundário tem suas atividades concentradas em Fortaleza, que representa

um centro polarizador de primeira grandeza. Das 5.349 indústrias cle transformação existentes

no ceará, a RMr possui 3.815, com 3.380 estabelecidas em Fortaleza, 164 em Maracanau e

115 em caucaia. Fortaleza concentra, atualmente, uma população estimada em 1.909.945,

cerca de 1/3 do Estado, e é responsável por 729/o da oferta de trabalho (IPLANCE, 1995).

o Estado pode crescer mais rápido em termos sócio-econômìco, melhorando a

tecnologia empregada na lavoura, a qualificação cla mão-de-obra, e empregando técnicas que

aumentam a produtividade dos solos, além de trabalhar para a redução dos elevados níveis de

exclusão social. Seis (6) municípios, dos nove (9) que intêgram a RMF, possuem uma taxa de

analfabetismo inferior à média estadual (37,4%), com Fortaleza registrando o menor inclice

(16,8%)

O Censo Demográfico de l99t registrou uma população de 6,6 milhões de

habitantes para o ceará, que cresceu a uma taxa de l,7o/o ao ano, cuja concentraçáo

populacional predominante ocorreu na RMF (36,2%) com um crescimento a uma taxa anual

de 3,5o/o, sobressaindo-se em segundo lugar no Brasil (Tabela 32).

Estima-se que atualmente possua um contigente populacional de 2.600.000

habitantes, o que representa 38% do total estimado para o Ceará (6.g I 1.132).

A RMF vem sofrendo um grande adensamento populacionar em suas âreas

urbanas, decorrente de um acentuaclo movimento migratório da população rural pala os

centros ulbanos mais desenvolvidos.

A recente expansão da Região Metropolitana. com r.000 hab/kmz. aliada a sua

vocação natural pâra as atividades turisticas. tem sido um dos principais motivos ¿e atração as
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populações interioranas. com isso, cidades como Maracanaú (2.362.2 hab/km2), pacatuba

(310,5 hablkm2) e caucaia (144.5 hab/km2) sofiem pressões de ocupação e adensamento

populacìonal, destacando-se Fortaleza com 5. 684.4 hab/km2.

"labela 32 - Evolução populacional na Região Metropolitana cie For.taleza

Município

Aqu iraz
Caucaia
Eusébio
Fortaleza
Guaiúba
Itaitinsa

t970

População
Rural

Maracanaú

7 .135
tg

Maraneuape

359

Pacatuba

t 980
1.359

20.777

o

Maracanaú apresenta uma grande concentração de indústrias e conjuntos

habitacionais, funcionando como a primeira cidade dormitório da RMF e sediando o I Distrito
Industrial de Fortaleza, com infra-estrutura necessária ao funcionamento de um parque

industrial. Atualmente esse município concentra as maiores indústrias do Estado, a exemplo

dos Grupos Vicunha e Gerdau, encontrando,se em funoionamento indirstrias dos ramos de

metalurgia, fração e tecelagem, confecções, couros e peles, calçados, quimìcas, alimentares e

de bebiclas

A RMF dispõe de uma rede bancária constituida de ap.oximadamente l g0

agências, predominando as nacionais. Possui quatro (4) universidades: Federal (Universidade

federal do ceará), estadual (universidacle Estadual <lo ceará), partìcular (tJniversidade de

Fortaleza - UNIFOR) e a universidade de Teologia, administrada pela lgreja católica. Enr

Fortaleza. a rede de ensino do l0 e 20 Graus é constituída <Je 971 estabelecimentos. contando

com I25 bibliotecas (BNB, 1993).

Á.tualmente estão em implantação cursos setoriais de graduação vinculados a

unìversidades particulares nacionais. Existem cinco (5) canais de televisão, dezoito (lg)
estações de radiodifusão, além de teatros, cinemas e um variado parque cle cliversões adaptaclo
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1991

35.610

5.520
t7 .504

l3.915

0

1970
25.372

33

População
Urbana

7 .497

35.395

0

t7.30t
160

826

857.980

1980

19.70 1

747

37 75?,

5 697

73

L.307.611

331

24.012

1991

t8 00t

40.705

População
Prevista Ano 2000

147 .411

20.3 8 8

t.765.794

Rural

5l ,996
24.809

ll9SS

10.16r

24.000

11 632
156.282

Urbana

51 .927

l-s

45.805

41.869

228.360

l6r
2.405.480

43.030

2 960
41.065
q4.235

20.240

168.345
98 885

29.570



a indústria turística, contando com mais de 60 hotéis distribuidos predominantemente na faixa

costeira.

Em termos de saneamento básico" somente 20%o da poptlação possui serviços da

rede de esgoto. Fortaleza conta com 341 km de rede, porém o governo estadual implementou

o Programa de saneamento Básico cle F-onaleza - SANEAR pretendendo aumentar para 1.025

km, beneficiando 740.000 habitantes. A inexistência de saneamento básico é agravada porque

as águas servidas são geralmente jogadas na rede de drenagem superfrcial e lagoas, que

transformam-se em canais de esgoto a céu aberto e depósitos de rejeitos liquidos indesejáveis

Na RMF, o sistema mais comum é o da fossa septica (54,4%o), sendo esse método

utilizado com ou sem sumidouro. Tal problema agrava-se seriamente pela existência de mais

de 400 favelas, das quais 355 em Fortaleza (em 1991) com 544.730 habìtantes. localizados

geralmente às margens da rede de drenagem e/ou nas áreas de recarga da unidade

dunas/paleodunas. Tal fenômeno favorece o agravamento do números de casos de doenças de

veiculação hídrica em toda a RMF.

Atualmente, a RMF dispõe de tr'ês (3) aterros sanitários, estando eles localizados

em Fortaleza (Jangurussu), caucaia e Maracanaú. Está prevista a construçào do Aterro

sanitário de Aquiraz e a desativação do Lixão de Jangurussu, ficando o aterro cle caucaia oom

a função de sewir também a Fortaleza.

A produção mineral está intrinsicâmente relacionada a construção civil, onde

destaca-se a exploração de argila (retilada das calhas de rios/riachos de pacatuba, Guaiúba,

Eusébio e caucaia) , diatomita (retirarla cle praticamente todas as lagoas da RMF), areias de

granulações diversas (retiradas das dunas existentes na RMF) e granitos das pedreiras

existentes em ltaitinga, Caucaia, Pacatuba e Maranguape.

5.3. Funções dos Aqüíferos

Até o inicio da década de setenta, as formaçôes aqüiferas sempre foram tratadas

como unidades que tinham como ílnica função a estocagem e liberagão de água captedas;

142



através de poços tubulares: quer para abastecimento público, quer para outrâs múltiplas
aplicações, a exemplo do uso indush.ial e agrícola.

com o reconhecimento maior de suas propriedades fisicas, hidroclinâmicas e

qualitativas, posicionamento estratégico perante o local da demanda e o baixo custo de

implementação das obras de captação, comparativamente as águas superficiais e associada,

ainda, a rápida e crescente deterioração qualitativa das águas superficiais, tornou-se misrer

uma abordagem dos aqüíferos sob uma visão de planejamento e gestão integrada com o meicr

ambiente

Analisando as múltiplas, porém integradas, funções que uma unidade aqüífera

pode desempenhar, e adotando a terminologia proposta por REBOuÇAS (1995, 1996, 1997),

foram definidas as seguintes funções aqüíferas na área. produção; Estocagem, Filtro e

Regularização; Estratégica, e; Hidro-Ambiental.

5.3. I Função Produção

E evidente que esta é a função mais conhecida e divurgada para as unidades

litológicas armazenadoras de água subterrânea, explotada, no geral, para abastecimento

público, inclustlial e agricola.

Relatórios da uNESCo, 1992 (in REBOUÇAS, 1996) esrimam que 300 milhões

de poços tubulares foram perfurados no mundo somente nos últimos 25 anos e que mais de

50% da água consumida pela popuração é de origem subterrânea, e que em l/3 (90.000.000

ha) dos hectares irrigados se utiliza água subterrânea.

No Brasil, inúmeras são as cidades abastecidas predominantemente por agua

subtenânea. a exemplo de são Luís - MA (85 milhões de m3/ano). Natal - RN (65 mìlhões de

m3/ano). Maceió - A[, (75 milhões de m3/ano) e Região Metropolitana de Recife - pE. (6i
milhões de mr/ano) (ARIDAS/PR. 1995). além d,e i5o/o das ciclades do Estado de São pauio c:

90% das ciclades do Paraná, dentre outras (REBOUÇAS, 1996).

No Estado do ceará, apesar de existir mais de 10.000 reservatórios de águas:

superficiaìs. clos quais 7.227 com mais de 1.000.000 m3/reserv¿tório (açude),43.g% (63) dos
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municipios são totalmente abastecidos por água subterrânea captada através de poços

tubulares (ANDRADE et al., 1995), a exemplo de crato, Juazeiro e Barbalha que utilizam
poços com profundidades de 40 até 3 00 metros e vazões que oscilam de I 0 a 250 mr/h.

Segundo consta no Cadastro Nacional de Irrigantes (19g6), o volume de água

subterrânea explotado no ceará para uso na irrigação em períodos pluviométricos normais é

de 293 -4 milhões de m3/ano, represe ntand,o 4gyo do volume hídrico total utilizado.

aumentando nos periodos cle estiagem para 522 milhões de m3/ano (L.EITE, 1994). decorrente

da escassez de água superficial.

Na Região Metropolitana cle Fortaleza, 6jyø (1.i46.453) da população estimada

para 1995 (IPLANCE, 1996) possuem serviço de abastecimento de água tratada oriunda do

sistema de reservatórios superficiais, ficando 33%o (860.193 habitantes) se auto-abastecendo

com água subterrânea, considerando que praticamente todo condomínio, hospital, indústria,

residências da classe "4", inúmeras escolas, campus universitários (Federal, estadual e
particular) utilizam água subterrânea como fonte complementar ou principal, pode-se admitir
que de 40 a 600/o da população consome água subterrânea e/ou a utiliza em suas inúmeras

atividades do dia-a-dia.

Na região costeira, as dunas/paleodunas são explotadas através cle poços t¡bulares

rasos ( l0 a 1 5 metros de profundidade e vazão média de 6,0 mr/h) para abastecirnento

público. o potencial liberado por este sistema aqüífero é de seis (6) milhões de mr/ano. <ìo

qual somente os sistemas cle cocó e Abreulândia, ambos situados a nivel de RMF e antes de

serem clesativados, extraiam 2.9 milhões de m3/ano (Tabela 33)

5.3.2 Funções de Estocagem, Filtro e Regularização

A função de estocagem e regularização corresponde à utilização clo aqüífero para

armazenar excedentes cle água decorrentes das enchentes clos rios, que correspondem iì

capacidade máxima das estações de tratamento durante os períodos de baixa demanda, ou

refèrente ao reuso de efluentes domésticos e/ou industriais tratados, enquanto a função filtro
corresponde à utilização da capacidade filtrante e de depuração bio-geoquimica do maciço

natural permeável (REBOUÇAS, 1996).
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Cocó
Abreulândia

Tabela 33 - Volumes extr.aídos das dunas por poços rasos

Caponsa
Pecém
S.G. Amarante

Município

Paracuru

Fortaleza

Beberibe
A¡acati

Fortaleza

Trairi

Cascavel
Pecém

S.G. Amarante

Nr'¡mero dc Poços

A maior parte da rede de drenagem da RMF ocorre sobre o embasamento

cristalino. São rios, em sua maioria, intermitentes, rasos e com área de atuação restrita à calha

fluvial, ou às pequenas manchas aluvionares. o problema de enchentes é setorial, associada a

ocupação e assoreamento da drenagem impedindo o fluxo natu¡al, restrito às margens dos rios
Cocó e Ceará e em algumas lagoas, a exemplo da Opaia e porangaba (Fortaleza).

A nível de RMF, as unidades aqüiferas sedimentares que poderiam, inicialmente,
ser utilizadas com a função estocagem> filtro e regularização são as dunas/paleodr.rnas e

Barreiras. Dentre os municípios da RMF, Foftaleza é o que apresenta os maiores problemas

decorrentes das chuvas torenciais e da poluição das águas superficiais por efluentes

domésticos e/ou industriais.

considerando-se uma precipitação média anual de 1.300 mm para Fortaleza, o

volume precipitado sobre esta região é de 436,g rnilhões de mr/ano. Existindo um sistema

eficìente de canais de drenagem, mesmo considerando-se as perdas por evapotranspiraçào e

inliltração, grande parte deste volume pode ser captado, armazenado, tratado e distribuido ¿ì

população para uso menos nobre que o consumo humano, se este fosse o caso.

As dunasþaleodunas possuem características hidrogeorógicas (porosidade eficaz.
permeabilidade e transmissividade) que as favorecem para exercer as funções de estocagem.

filtro e regularização. Porém, detém pequenas espessuras e no período de recarga natur.al

(fevereiro a maio) o sistema fica totalmente saturado, não permitindo nenhuma recarga
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adicional, comprovado pela presença do nível estático que fica sub-aflorante, ou aflorando

para formar as lagoas interdunares.

A diminuição de espessura da zona saturada ocorre no verão Neste a época, este

sistema poderá ser utilizado para estocagem das águas pluviais retidas preliminarmente e,/ou

dos efluentes domésticos tratados, quando o aqüifero desenvolverá a função depuradora. A
função regularização é exercida pelo aqüífero à medida em mantém o caráter influente perante

as lagoas interdunares, ou drenagens efluentes, possibilitando a regularização da recarga.

o sistema hidrogeológico Barreiras possui maiores espessuras e áreas cle

exposição do que as dunas/paleodunas, podendo funcionar como um sistema natural de

estocagem, frltro e regularização. Em função de sua composição mineralógica, apresentar¿ì

melhor rendimento nos aspectos de fìltragem/depuração, já que as camadas sílticas/argilosas

possuem melhor poder de adsorção/absorção dos que as areias.

A estocagem de qualquer fluido nos sistemas aqüíferos, poderá ser rearizada

através de bacias de espalhamento e/ou poços de injeção. porém, deve ser precedida <le

criterioso estudo hidrogeológico que definirá a área mais favorável, compatível com os

perimetros de proteção de poço, área de recarga/descarga, velocidade e direção de fluxo
subterrâneo, gradiente hidráulico, caracteristicas fisico-química e bacteriológica do fluido a

ser utilizado e, pnncipalmente, distância dos poços existentes.

A função estocagem e regularização é amplamente utilizada no centro-oeste
Americano, califórnia, Israel, Austrália, Espanha e outros contextos cle clima árido a semi-

áriclo (MARGAT, t 990), enquanto a função filtro é bem utilizacla nos países maìs

desenvolvidos da comunidade Econômica Européia (oECD, 19s9) (in REBouÇAS, op. cit.).

5.3,3 Função Estratégica

Segundo REBOUÇAS (op. cit.), esta função corresponde ao gerenciamento

integrado das águas superficiais e subterrâneas cle áreas metropolìtanas, inclusive mediante
práticas cle recarga artificial com excedentes da capacidade clas estações de tratamento, os

quais ocorrem durante os períodos de menor consumo' com infiltração de águas pluvrais e

efl uentes líquidos tratados.
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Na RMF, as águas subterrâneas respondem pelo abastecimento de
aproximadamenre 35o/o da população. A função estratégica dos sistemas aqùíferos é bem
desenvolvida nos períodos de ronga estiagem, quando são requisitados à atender picos
sazonais de demandas, seja através da captação das águas subterrâneas por particulares ou
pelo govemo.

Exemplo da importância do uso estratégico das águas subterrâneas pode ser citado
a nível de Fortaleza, quando em 1993 o governo estadual mandou perfurar poços tubulares
(17) com o objetivo de captar água potável para distrib'ição às populações carentes, por
ocasião do surto epidêmico do cólera e escassez de água tratada.

Ainda não existe o gefenciamento integrado dos recursos hídricos porém, a

coGERH e a Secretaria dos Recursos Hídricos estão implantando projetos de monitoramento
de açudes e poços tubulares visando obter um maior conhecimento das águas a serem
distribuidas a população.

5.3.4 Função llidro-Ambiental

Nas últimas décadas a hidrogeologia evoluiu clo enfoque naturalista tradicional
para a abrangência multi-disciplinar, integrada aos aspectos do uso racional dos recursos
hiclricos, ocupação do meio fisico e processos interativos bio-hidrogeoqr-rimicos.

A percepção de que os processos de degradação da qualidade das águas
superficiais também poclem atingir os sistemas aqüíferos, é relativamente recente _ década cre

70 nos Estados unidos e canadá e década de g0 na comunidade Econômica Européia
(REBOUÇAS, op. cit.).

nesta forma, cresceu a necessidade de se conhecer nrerhor. os processos tre
atenuação e/ou retenção de erementos contaminantes em sub-superficìe, aumentancl. as;

pesquisas para a zona sub-saturada e relações do binômio solo_água.

A partir do começo clesta década é que os sistemas aqüíferos da RMF começaraul
a ser estudados sob aspeotos de poluição, particularmente em Fortaleza. Existem. atualmenre
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projetos a nível de pós-graduação com enfoque sobre a poluição das águas subterrâneas por
cemitérios, lixões e derivados de petróleo.

À medida e''-' que ocorre a conscientização de que deve existir projetos multi-
disciplinares e multi-institucionais, integrando o conhecimento sobre as águas subterrâneas e

suas relações hidro-ambientais existirá, consequentemente, a minimização dos impactos
antrópicos decorrentes do mau uso do solo e poluição das águas subterrâneas.

5.4 Arcabouço Legal e Institucional

como recurso minerar esgotável, vulnerável e essencial a sobrevivência clas

espécies, a água necessita de um aparato legal capaz de garantir a eqüidacle dos direitos sobre
ela .

A Legislação rederal referencia preceitos básicos para as águas subte'âneas
desde a vigência do código civil em 1916, passando pero código das Águas (1934), aré o
código de Mineração (1967) quando recomenda o seu disciplinamento por lei especial
(BARTH et al., 1987).

Refèrências não menos importantes à necessidade de uma legislação própria para
as águas subterrâneas foram objeto cle destaque durante a apresentação do Relatório da

organização da Alimentação e Agricultura - FAo apresentado em Madrid, em 1963
(REBOUÇAS & PACHLCO, 1984) e em trabarhos realizados por pACHECO (198a),
REBOUÇAS (1996), CAVALCANTE er at (1997), DUARTE (1997), dentr.e outros.

A atu¿il' constituição Federal foi recentemente reguramentada em seus artigcs
específicos uo, .".u.ro, hídricos pela I-ei n o 9.4i3 de 0g de janeiro de 1997. com isto,
oco''eu uma signìfrcante nioclifrcação ao texto básioo do cócligo de Águas, elevando os
recursos hidrrcos a uma condição de estadualidade e municipalidade no direito de dispor sobre
as águas, que se represam ou se estendem sobre os seus territórios (c.F. Aft 26, I), embora
tenha se reservado à União a competência privativa de legislar sobre os recursos híclricos
(c.F. Ar1. 22, vl). Assim, as águas subterrâneas passaram a ser bens exclusivos dos Bstados.
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Em função do fato de sefem detentores de um domínio sobre as águas, vár.ios
estados possuem suas leis de organização administrativa para o setor de recursos hídricos, a

exempro do ceará, são paulo, Minas Gerais, Rio Grande do sul, Santa catarina, Bahia, Rio
Grande do Norte, Paraiba, pará e pernambuco, além do Distrito Federal.

A Política de Recursos I{ídricos do Estado do ceará, não obstante, principia
normas e padrões de descentralização. o princípio da democracia, envolvendo os usos
múltiplos e as diferentes formas de compartilhamento, também é assumido.

A legisração estadual trata das disposições sobre os usos, conservação, proteção e

controle dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, conferindo aos municípios a
obrigatoriedade de leis próprias.

Em 1992, pelo o Decreto da Lei n.o rr.996, a política Estadual foi reforçada com
a,nstituição do sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos - STGERH atendendo aos
principios fundamentais de gerenciamento, pranejamento, cobrança do uso, outorga;
princípios de aproveitamento e gestão dos recursos hídricos.

A instrumentali zação do gerenciamento dos recursos híclricos subterrâneos e
tratada pela Política Estaduar de maneira conjunta aos recursos hídricos superfìciais, e o ràz
através da outorga de direito de uso para a "imprantação de qualquer empreendimento,' que
consuma estes bens (Lei n.' 11.gg6, Aft. 4'). Neste ritmo define, dentre outras coisas, oonro
infração às normas de utilização, o ato de "perfurar poço.t pdra e trcryão de agua subterrânect
ou a opera-la sen a devida cwtorização" (ArT. 4.,y).

O Decreto Lei no 23.e67, de 1l de fevereiro de 1994, regulamenta o Art. 4. da
Lei n " I 1.996, no que tange a outorga do direito de uso dos recursos hídricos baseando-se em
principios gerais, e define pontos técnicos básicos merecedores de destaque, tais como: ,,¿¡

não dissociação da,t .fases meteororógica,s, tre super,,ficie e subrerrrìnect para eþit. tre
ouÍtn'ga" (Art. 5'); "lseríodo de 21 horas para a tlescarga reSylarizatlora cla y,azãt¡ tr¡tttittctl
de leste de pttço" (Art 6', rrr) e a " capac itlatÌe tle resen,a dr.r aqiiífero ct¡ntr¡ setttlt ct re¡xtsiçä,
sazonal da aSya relirada t¡u etadida ¿le reserva suhterrrinea,,.

uma regulamentação .elevante contida neste Decreto são as condições de ..ni)*t
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outorgo para os lançamenros dt poluentes nas tiguas subterrtinea,v" (Art. g"). para poços

tubulares, o estabelecimento da base quantitativa para a,,concessão de ottorga somenÍe po,(,t

aquele,s que tiverem vazões à partir de 2 n3/h". sendo " insiE¡nificartta t¡unlt]uer consumo

abaixo desÍa" (Art. 36), coloca em risco a manutenção do Banco de Daclos Estadual de poços

Tubulares perante a Secretaria dos Recursos Hídricos, haja vista que 75% <ia área estadual é

representada pelo embasamento cristalino, onde a vazão médja é de 2.5 mr/h. Ressalta_se a

existência de programas estaduais com governos internacionais, a exempro do programa

KFW realizado entre cAGECE/Governo Alemão, para abastecer pequenas comunidades
(população inferior a 2.000 habitantes) situadas no contexto cristalino através destes poços

tubulares.

São também apontadas neste instrumento jurídico da atual Ìegislação estadual, as

condições de fiscalização, infração e penalidades, embora em caráter genérioo, para os casos

de recursos hídricos subterrâneos e superficiais.

A evolução do sistema de gerenciamento dos recursos hidncos no Ceará ocorre
através da Portaria n.' 68/94 de l5 de abril de 1994, cla secretaria dos Recursos Hídricos, em

consonância com os artigos 4'e 40'da Lei nÎ I1.996/93 do Estado do ceará, que aprovam a

perfuração de poços com aproveitamento para fins de uso e aplicação e controle de qualidacre,

desde que tenha licença especial a ser fornecida pela Secretaria dos Recursos Hídricos do
Estado do ceará, cuja finalidade é disciprinar as atividades de exploração das águas

subterrâneas no Estado do Ceará.

Sabe-se, entretanto, que a administração das águas subterrâneas nos seus aspectos

de competência, controle quantitativo e qr"ralitativo, uso (projetos e obras cle captação,

extração, outorga, fiscalização, retribuições e sanções) será contemplacla legalmente pelo

Proj eto de LeiNo L127186, que ora tramita no congresso Nacional (sruDART & vIEIltA,
1e96)

No Estado do ceará, o arcabouço institucional desenvolvido para atuar na área

dos recursos hídricos é essencial, à medida em que integra e desenvolve ações tendo por
prlncípio básico o conheoimento de que a água é recurso fundamental ao clesenvolvimento e a

sobrevivência
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A secretaria dos Recursos Hídricos - sRhI/cE flri criada em 0l de abril der987
pela Lei Estadual n." I1.306, reestruturada pelo Decreto n." 11.404 de 3l de maio de l99l e

regulamentada pelo Decreto n: 22.4g5 de 20 de abril de 1993, como um órgão da

Administração Direta do Estado, cuja responsabilidade principar é promover a utilizaçà.
racional e integrada dos recursos hidricos do Estado, além de coorcrenar, gerenciar e

operacionalizar estudos. pesquisas. programas. projetos e serviços tocantes a recursos
hídricos; e promover a articulação <los órgãos e enticlades estaduais do setor com os federais e

municipais.

A partir da criação da SRH, sucederam-se um conjunto de leis e medidas legais
clefìnindo e instituindo as políticas públicas estaduais relativas aos reoursos hidricos. cabenclo
destacar-se:

a) A criação da Superinrendência de obras Hidráulicas - SOHIDRA (Lei n. l r.380/87), com
a finalidade de planejar e executar obras e serviços no campo da engenharia hidráulica;

b) vinculação da Fundação cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos _ FUNCEME à
SRH(Lein"11.380/87);

c) aprovação da Lei n," 1l.996 de 24/07/92, disponclo sobre a polítìca Estadual de Recursos
Hídricos e instituindo o sistema rntegrado de Recursos Hídricos - sTGERH;

d) criação da companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do ceará - cOGERFI (Lei n.,,

12 217 de 18/1r/93), vinculada a SRH e tendo por finalidade gerenciar os recursos hídricos
constante dos corpos d'água superficiais e subterrâneos de dominio do Estado, visand<;
equacionar questões refer.entes ao aproveitamento e controle;

e) aprovação da Lei n." 12.245 de 3orI2rg3, crispondo sobre o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos.

uma das medidas mais importantes adotadas pera sRFr foi a elaboração rlo plano

Estadual de Recursos Hídricos - pERI-r, rearizado no periodo <ie l9g9 a r992, que lançou as

bases politicas de planejamento que loi adotada pelo setor.
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6. CONCLUSÕI,S E RtrCOMtrNDAÇOES

A Região Metropolitana de Fofialeza abtange uma área de 3.500 km2, na qual

estão inseridos nove (9) municípios. Todos possuem problemas de abastecimento de água,

principalmente em períodos de estiagem, quando o governo estadual implementa sistemas

emergenciais através da perfuração de poços tubulares, construção de pequenos açudes e

distribuiçào de água através de carros-pipa.

Na crise de água que aconteceu em 1993194, foi construido o "Canal do

Trabalhaclor" (115 km de extensão) pata acluzir águas do rio Jaguatibe, pelo açude Orós, para

Fortaleza, que estava na iminência de colapso total,

Estas soluções, apesar de emergenciais são, em sua maioria, paleativas. Existe o

problema da falta d'água no Ceará há séculos, mas ainda não existem programas efetivos de

cunho técnico preventivo, embora se conheça a situação. No geral, aguarda-se a crise d'água

para se trabalhar de modo corretivo, nem sempre alcançado em seus objetivos maiores.

O planejamento e gestão integrada de recursos hídricos superfrcial e subterrâneo,

associados a uma política de uso e ocupação racional do meio fisico e proteção clos recursos

hiclricos, pode ser a base para o clesenvolvimento harmônico entre o homem e o meio

ambiente

O abastecimento de 65Yo da população ulbana da RMF é realizado a partir dos

açudes Pacoti-Riachão-Gavião (5 l1 hmr), Pacajus (148 hmr) e Acarape do Meio (34 hmi).

Porém, em épocas de estiagens estes reseñatórios são insufrcientes para o atendimento

normal <la demanda requerida, quanclo a taxa de capacidacle máxima de armazenamento fica,

muitas vezes, inferior a l5o%. Nesses períoclos, o usuário se auto-abastece pela captação da

água subterrânea, com a construção dos poços quase sempre não obedecendo aos critérios

técnicos dos aspectos envolvidos na locação e construção da obra.

A área de estudo está representada litologicamente pelas coberturas aluvionares,

dunas/paleodunas, clásticos da Formação Barreiras e rochas do embasamento Precambriano,

caracterizadas pelos Complexos Gnaíssico-Migamatítico e Granítico, além de afloramentos
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pontuais de piroxenitos, mármores, fbnolitos e rochas ultrabásicas. Estruturalmente, existem

zonas de fraturas e dobras sinformes, antiformes e recumbentes.

Na RMF existem nove (9) bacias hidrográficas (São Gonçalo, Cauípe, Juá,

ceará, Maranguape" cocó, Pacoti, catu e caponga Funda) para as quais foram cadastradas

309 lagoas com área total de espelho d'água de 2.105 ha e um volume armazenado de 16,4

hnr:ì. Este volume representa somente 2,4%o da capacidade máxima de armazenamento dos

açudes que abastecem a RMF, refletindo a pequena lâmina d'água existente nas lagoas e,

consequentemente, a fragilidade destes sistemas perante a taxa de evaporação da área.

Hidrogeologicamente foram definidos quatro (4) sistemas aqüíferos: aluviões,

dunas/paleodunas, Barreiras e meio fraturado das rochas do embasamento precambriano. As

águas captadas dos últimos três (3) abastecem, em média, 35% da população da RMF.

O sistema dunas/paleodunas possui a melhor vocação aqüífera, representado um

aqüífero livre, captado por poços tubulares rasos (profundidades no geral inferiores a 15

metros), espessura saturada rnédia de 6,0 mettos e vazão médìa de 6,0 m3/h/poço.

As aluviões não são utilizadas para explotação de águas subterrâneas, em fìrnção

de estarem poluí<las por efluentes domésticos e/ou industriais. O sistema Barreiras representa

um aqr.iífero livre, localmente semi-confinado, e possui significativa importância para o

contexto. pois apesar de ceder pequenas vazões (no geral osoila de 1,0 a 3,0 mr/h/poço) é

essencial para a população que explora suas águas subterrâneas, representando um reourso

hídrico alternativo e estratégico.

As rochas do embasamento cristalino só representam um meio aqüífero quando

possuem zonas com fì'aturas abertas, interconectadas e associadas a zona de recarga. os poços

sobre este sistema possuem profundiclades oscilanclo predominantemente entre 50 e 60

metros, cedendo vazões que variam, no gelal, entre l,O a2,5 m3lh.

O cálculo das reservas de águas subterrâneas da RMF basearam-se nos dados

dos sistemas aqüíferos dunas/paleodunas e Barreiras, não sendo abordados os sistemas

aluviões e rochas do embasamento cristalino, em função cla ausência de daclos.
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Existe uma reserva hídrica subterrânea na RMF de 695 milhões de m3, com
teservas renováveis de 41,5 e 15,3 milhões cle m:Ì/ano para as dunas/paleodunas e Barreiras,
respectivamente. Os recursos explotáveis são apresentaclos em termos de disponibilidades,

existindo disponibilidade potencial mínima de 190 e milhões de mr/ano e efetiva de 23"6

rnilhões de mr

observa-se que ao adotar-se uma taxa de abastecimento "per capita,, de 200
L/hab/dia, somente a reserva renovável daria para atender uma população <le 77g.0g2

habitantes, A disponibilidade efetiva corresponde a 41,5o/o da reserva renovável e a 3,4o/o d,as

leservas totais, demonstrando que somente um pequeno percentual das águas subterrânea é

aproveitado.

Estas reservas podem aumentar, se considerarmos que as águas subterrâneas

participam efetivamente do meio ambiente. Nesta caso, a espessura saturada oscila
sazonalmente, podendo ser influenciada pelas variações climáticas locais, indução de recarga
por inversão de gradientes hidráulicos e/ou recarga arti{ìcial. Desta forma, uma espessura

saturada que atualmente é mínima, pode, posteriormente, atingir seu máximo valor e vice-
versa.

A taxa de aproveitamento das águas subterrâneas da RMF pode aumentar

consicleravelmente à medida em que foram construídos mais poços tubulares, porém com a

utilização das recomendações técnicas pertinentes a locação, perfuração e completação das

obras. Medidas preventivas devem se. adotadas quanto a instalação de baterias de poços nas

áreas de dunas/paleodunas, a fim de resguardar o potencial quantitativo e qualitativo do
sistema aqüífero.

A qualiclade fisico-química das águas subterrâneas é boa, não tendo problemas

uraiores a nível regional e existindo a predominância de águas cloretaclas-sóclicas. porém,

localmente pode existir elevadas concentrações de nitratos, cloretos e/ou ferro, derivadas do
ambiente hidrogeológico e/ou do uso e ocupação do meio {ìsico. Bacteriologicamente existem
problemas em fì;nção deste uso e ocupação, associado aos problemas de falta de saneamento

básico e não aplicação de cuidados quando na completação clos poços, permitindo, algumas
vezes, a conecção com níveis superficiais poluídos.
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Isto demonstra mais uma vez a necessidade cla implementação de medidas
técnicas relativas a construção dos poços tuburares, trabarhando-se dentr.o do conceito de que
um poço tubular é uma obra de engenharia hidrogeológica,

As fontes potenciais de poluição para as águas subterrâneas são represe'tadas
pela intrusão salina, sistema de esgotamento sanitário, águas superficiais poluidas, postos de
serviço, lixões e/ou aterros sanitários, cemitérios e construção de poços tubulares sem a
adoção de medidas técnicas corretas. Todas elas coexistem dentro de.m espaço urbano, que
aumenta diariamente em proporção ao desenvolvimento da RMF, fazendo com que seja
requerido maior disciplinamento quanto ao uso do meio rìsico, para que haja a convivência
harmônica entre o homem e o meio ambiente, clentro da concepção de desenvolvimento
sustentável.

As perdas de água são relevantes, com uma raxa de 45,2o/o entre os volumes
distribuído (12.023.531 mt/mês¡ e r¡edido (6.587.649 m3/mês; É necessário a adoção de
medidas corretivas e preventivas para redução desta taxa, com a vedação dos pontos cle

vazamentos e conscientização do consumidor quanto a importância da água.

É necessár'io que os sistemas aqüífèros seja'r ut izacros dentro de uma
concepção mais atual, fugindo um pouco à clássica que aborda somente a utilização como
unidade produtora de água subterrânea. Para os sistema dunas/paleodunas e Barreir.as fbram
definidas as funções proclução, estocagem, fìltro e regularização, estratégica e hiclro,
arnbiental, com uma aborclagem integrada das características hidrogeológicas com o uso e
ocupação do meio fìsico.

Existe um elev¿do a extremo g.au de vulnerabilidade natural para as formaçòes
aqiìíferas clásticas da RMF, com um fator de risco variáver. É recomendável a observação das
características hidrogeorógicas antes do processo de ocupação, ut izando-se mapas de
vulnerabilidade naturar e risco dos sistemas aqüíferos à potuição, imprescindíveis ao
desenvolvimento do meio fisiso.

Apesar da existência de toda infra-estrutura legal concernente aos recursos
hídricos do Estado do ceará, aincla fàlta legislação atualizada sobre as águas subterrâneas, que
possibilite o uso racional e preservando um recurso estratégico a população cearense,
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