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RESUMO 
 

No interior do Estado do Ceará, as águas subterrâneas são consideradas fontes preciosas de 

abastecimento hídrico e, as principais fontes de exploração hídrica são as áreas sedimentares e 

aluvionares. A pesquisa foi realizada no município de Itaiçaba, inserido na Bacia Hidrográfica 

do Baixo Jaguaribe, onde a população, embora, provida de recursos da CAGECE, utiliza da 

captação de água subterrânea para seu abastecimento hídrico, principalmente, na subsistência 

da agricultura e pecuária. A região apresenta extensas áreas de carcinicultura, o que pode 

acarretar problemas ao meio ambiente, como a eutrofização, alteração estrutural de 

comunidades biológicas e contaminação por metais pesados. Os objetivos principais desta 

pesquisa foram obter análises: bacteriológica, dos elementos maiores e menores, os primeiros 

dados sobre metais traços (Al, Ba, Cr, Ni, Mn e Pb) do município, isótopos de O18, balanço 

hídrico e vulnerabilidade. A metodologia consistiu na coletada de 21 amostras em três 

campanhas, abrangendo períodos de estiagem e chuva, entre os anos de 2012 e 2013. As 

técnicas empregadas corresponderam a métodos potenciométricos, espectrofotométricos, 

titulométricos, espectrometria de absorção atômica e de contagem em placa, basicamente, 

referenciadas pelo Standard Methods e, classificadas segundo os padrões da Resolução 

no357/05 do CONAMA e da Portaria no 2914/11, do Ministério da Saúde. Segundo 

interpretação analítica, detectaram-se bactérias coliformes na segunda e terceira campanhas; 

O pH das amostras estiveram entre 6,1 – 8,5, exceto para o poço 9 (pH=3,9), cuja acidez 

contribuiu para altos índices do alumínio neste ponto; a condutividade variou entre 307 e 

5940 µS/cm; as águas se classificaram como Cloretadas Sódicas; estão acima do padrão de 

potabilidade os seguintes teores: cloreto, em 33% das amostras; STD, < 62%; turbidez, 70%; 

nitrato, média de 33%; e, o ferro, em 19%. Encontrou-se a presença de alumínio, bário, 

chumbo, manganês e níquel, nas amostras. Segundo O18, no rio há influência marcante da 

evaporação, inclusive de tanques de carcinicultura e, que alguns poços captam água de 

aquífero profundo e, outros da mistura entre aquífero, rio e chuvas, não acompanhando a 

variação sazonal. O balanço hídrico mostrou-se positivo para meses de alta pluviometria, 

mantendo-se o déficit hídrico para os outros meses do ano; Classificou-se o aquífero como de 

média a alta vulnerabilidade à contaminação, pela metodologia GOD; Concluiu-se que a 

maioria dos poços continua apresentando resquícios de intervenção antrópica, inclusive da 

carcinicultura, sendo imprópria a sua potabilidade pelo risco de trazer prejuízos ao organismo.  

 

Palavras-chave: Jaguaribe. Balanço hídrico. Isótopos. Elementos Traço. Carcinicultura.  
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ABSTRACT 

 

In upstate of Ceará, groundwater is considered precious sources of water supply, and the main 

sources of water exploration in sedimentary and alluvial areas. The research was conducted in 

the village of Itaiçaba, inserted in the Baixo Jaguaribe Hydrographic Basin, where the 

population, though, resourced CAGECE uses the abstraction of groundwater for its water 

supply, mainly in subsistence agriculture and livestock. The region has extensive areas of 

shrimp farming, which can cause problems to the environment, such as eutrophication, 

structural changes in biological communities and heavy metal contamination. The main 

objectives of this research were to provide analyzes: bacteriological, major and minor 

elements, the first data on trace metals (Al, Ba, Cr, Ni, Mn and Pb) in the municipality, the 

O18 isotopes, fluid balance and vulnerability. The methodology consisted of 21 samples 

collected in three campaigns, including periods of drought and rain, between the years 2012 

and 2013. The techniques used correspond to potentiometric methods, spectrophotometric, 

titrimetric, atomic absorption spectrometry and plate count basically referenced by Standard 

Methods and classified according to the standards nº 357/05 CONAMA Resolution and 

Ordinance nº 2914/11, the Ministry of Health. According to analytical interpretation, coliform 

bacteria were detected in the second and third sampling; The pH of the samples were between 

6.1 to 8.5, except for P9 (pH = 3.9), whose acidity contributed to high levels of aluminum at 

this point; conductivity ranged between 307 and 5940 µS/cm; the waters are classified as 

Sodic Chlorinated; are above the standard of potability the following contents: chloride in 

33% of samples; STD, <62%; turbidity, 70%; nitrate, an average of 33%; and iron, 19%. It 

was found the presence of aluminum, barium, lead, manganese and nickel in samples. 

According to O18 in the river there is a marked influence of evaporation, including the shrimp 

farming tanks and some wells capture water of deep aquifer, and others mix between aquifer, 

river and rain did not follow the seasonal variation. The water balance was positive for 

months of high rainfall, keeping the water deficit for the other months of the year; Aquifer 

was classified as medium to high vulnerability to contamination, by the methodology GOD; It 

was concluded that most of the wells continues to showing traces of human intervention, 

including the shrimp farming, being inappropriate for its potability risk of harm the organism. 

 

Keywords: Jaguaribe. Water balance. Isotopes. Trace elements. Shrimp farming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos voltados para as áreas de recursos hídricos recaem sobre o seu uso mais 

nobre, que é o consumo humano visando, principalmente, a preocupação com a explotação 

racional e sustentável do recurso hídrico, frente à grande demanda ocasionada pelo aumento 

da população global. 

A escassez de água pode ser desencadeada por alguns fatores, mas os dois principais 

são o clima seco e o excesso de pessoas utilizando uma reserva segura de água (MILLER JR, 

2012).  

No Ceará, especificamente, no interior do Estado, as águas subterrâneas são 

consideradas fontes preciosas de abastecimento hídrico, principalmente, as provindas de 

aluviões que, por estarem inseridas dentro de um contexto geológico, basicamente, cristalino 

as áreas sedimentares e aluvionares localizadas ao longo de rios e/ou nos limites litorâneos do 

Estado são as principais fontes de exploração hídrica devido à boa qualidade de suas águas e 

constitui as unidades mais importantes em termos hidrogeológicos, sendo que poços 

localizados em áreas cristalinas, geralmente, captam águas salobras (GOMES, 2005). 

Em Itaiçaba, apesar do abastecimento hídrico fornecido pela Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (CAGECE) ser tratado, a água subterrânea captada por poços privados é 

utilizada para diversos fins, inclusive para o consumo humano, e com o intuito de aprofundar 

o conhecimento sobre a qualidade da água subterrânea deste município, foi realizado este 

trabalho. O desenvolvimento desta pesquisa se fez através de coletas de água de poços e nos 

rios Jaguaribe e Palhano, um dos seus afluentes, sendo elas submetidas a análises físicas e 

químicas para íons maiores e menores, além de análise bacteriológica, devido à água de 

alguns poços ser usada para o consumo humano sem tratamento. Para o estudo da interação 

mar-rio-aquífero foram determinadas razões iônicas, isotópicas e concentração de brometo. 

As técnicas usadas na determinação dos constituintes químicos foram: espectrometria 

de absorção atômica, espectrofotometria, titulação e potenciometria, seguindo os 

procedimentos analíticos do Standard Methods (APHA, 2005).  

Segundo Santos (2008, p. 325), “o estudo hidrogeoquímico tem por finalidade 

identificar e quantificar as principais propriedades e constituintes das águas subterrâneas, 

procurando estabelecer uma relação com o meio físico”. 

A composição química das águas costuma representar a geologia da área pelas quais 

percorrem e, também, absorver resquícios de atividades antrópicas urbanas e rurais.  
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O município em estudo está inserido na região do Baixo Jaguaribe e localizado às 

margens do Rio Jaguaribe. Apresenta rede de distribuição de água, mas não dispõe de 

instalações de esgotamento sanitário para a população, onde a mesma faz uso de fossas 

sépticas e negras. Já a proximidade com a área do estuário, a diminuição do fluxo do rio 

ocasionada pelas barragens ao longo deste, a exploração de diversos poços particulares, e a 

captação de águas subterrâneas por estações de carcinicultura, podem ser as responsáveis por 

uma possível situação de intrusão marinha ao longo da aluvião, resultando em águas 

subterrâneas salobras. 

O Rio Jaguaribe é a principal bacia hidrográfica que drena o estado, fornecendo 

subsídios estratégicos na infraestrutura dos seus reservatórios hídricos. Após a perenização 

deste, estudos vêm sendo realizados na expectativa de fornecer informações que possam 

contribuir, da melhor forma, no gerenciamento deste recurso tão importante para o Ceará 

(CHAGAS e NOBRE, 2010; GOMES e FRISCHKORN, 2009; MOURA, 2008; EMBRAPA, 

2006; GOMES, 2005; BARBOSA, 2004; SALES NETO, 1997). 

 

1.1 Justificativa 

 

A pesquisa em questão se realiza no município de Itaiçaba, localizado na região do 

Baixo Jaguaribe onde, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE, 2012) e a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH/CE, 2012), cerca de 92% 

do município dispõe de cobertura de abastecimento de água, mas sem instalações de rede de 

esgotos, o que pode prejudicar a qualidade dos mananciais subterrâneos. Os tipos de 

esgotamentos sanitários utilizados são representados por: rede pluvial (0,13%), fossa séptica 

(3,19%) e outros (92,43%). 

O impacto imediato da falta de infraestrutura no saneamento básico é a introdução de 

agentes poluidores nos ecossistemas aquáticos que comprometem a qualidade da água para os 

seus mais diversos usos (ARAÚJO et al., 2006). No município, detectou-se o uso de fossas e 

o despejo das águas residuárias em valas no solo, rio ou outro escoadouro, possivelmente, 

contribuindo para o aumento da carga poluidora ao longo da drenagem. 

No ano de 2009 o município foi alagado devido a chuvas bem acima da média, que 

se estenderam de janeiro a maio, acumulando um volume de 1519 milímetros (mm), 

correspondendo a um aumento de 60% quando comparado ao ano anterior (CHAGAS e 

NOBRE, 2010). Devido à falta de estruturas no saneamento, supõe-se que esta cheia tenha 

ocasionado contaminação às águas subterrâneas do município, principalmente relacionada ao 
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cloreto e nitrato ocasionada pelo rompimento das fossas negras e, outros contaminantes 

oriundos dos tanques de aquiculturas locais. 

A Figura 1 mostra a barragem do município com o nível da água cerca de 2 metros 

acima do normal, na cheia do ano de 2009, local por onde transitam pedestres, animais, carros 

e outros meios de transporte. À esquerda, nota-se o tracejado em amarelo indicando o local da 

passagem, coberta pelas águas e, à direita, o nível da água que atingiu o telhado de uma casa 

localizada próxima ao leito do rio.  

 
Figura 1 – Barragem de Itaiçaba, no período chuvoso do ano de 2009 

 
Fonte: Nilzete Moreira (moradora), 2009. 

 
A população do município de Itaiçaba mesmo sendo provida de recursos da 

CAGECE, utiliza-se da captação de água subterrânea para seu abastecimento hídrico, 

utilizando-a como meio de subsistência principal da agricultura e pecuária. Um levantamento 

das fontes que captam e produzem água subterrânea existente no município foi realizado pela 

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM, 1998) e recenseou apenas 10 poços, 

àquela época, no entanto, em visitas à área, constatou-se a presença de grande número de 

poços sendo utilizados para diversos fins.  

A rede hidrográfica reflete as condições climáticas da região, onde os rios são 

intermitentes e fluem somente em épocas chuvosas, com ápice nos meses de fevereiro a abril. 

Na estiagem eles secam e permanecem com água somente nas áreas em que o mar avança 

sobre o leito do rio, podendo vir a salinizar o aquífero aluvial devido à infiltração a partir do 

rio salobro, dependendo do gradiente hidráulico entre o rio e o aquífero. O clima semiárido 

apresenta acentuada irregularidade no tempo-espaço das chuvas. A elevada temperatura ao 
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longo do ano impõe a ocorrência de elevadas taxas de evapotranspiração que justificam 

balanços hídricos deficitários durante a maior parte do ano (SOUZA et al., 2006). 

Barbosa (2004) realizou pesquisas hidroquímicas, concentrando-se apenas na aluvião 

do rio Jaguaribe, na sede do referido município constatando, principalmente, o aporte de sais 

ao rio Jaguaribe no período de estiagem.  

Chagas e Nobre (2010) também realizaram pesquisas hidroquímicas no município, 

porém seus 21 poços amostrados vão da sede ao limite municipal, ao longo do rio. No período 

da pesquisa o município sofreu com cheias que inundou boa parte da zona urbana e, 

constatando-se como contaminação antrópica, principalmente, o nitrato relacionado ao 

efluente das fossas sépticas. Estes, também realizaram as primeiras medições dos teores de 

brometo nessas águas, objetivando o reconhecimento da intrusão salina, entretanto, sem uma 

conclusão mais precisa. Provavelmente, a área escolhida para amostragem pode não ter sido a 

mais adequada para se detectar altas concentrações de brometo. São relevantes os estudos 

para se desenvolver um monitoramento da salinidade do rio e avaliar a potabilidade desse 

recurso hídrico no município, visto que muitos poços são explorados de forma indiscriminada 

e, muitas vezes, em condições sanitárias insatisfatórias gerando fontes potenciais de 

contaminação aos aquíferos e, consequentemente, prejuízo à saúde dos seus usuários.  

Além disso, a região apresenta extensas áreas de aquacultura, com grande volume de 

atividades voltados para a criação de camarão, contabilizando 55 fazendas de carcinicultura 

nos municípios de Russas, Quixeré, Jaguaruana e Itaiçaba, em 2011 (LEITÃO et al., 2011), 

cujo processo de descarga contínuo, resultante da renovação da água dos tanques de criação, 

pode acarretar problemas ao meio ambiente do qual faz parte, como eutrofização, alteração 

estrutural de comunidades biológicas e contaminação por metais pesados.  

Segundo Boyd (1995), a atividade de carcinicultura ocasiona prejuízos ao meio 

ambiente, principalmente, voltados à dispersão de metais pesados oriundos da alimentação 

artificial e dos fertilizantes utilizados como suplementos dos nutrientes fornecidos aos 

crustáceos, pois são elementos de lenta dispersão e que contaminam o ambiente aquático 

devido ao seu efeito bioacumulativo. 

Por tais razões, este trabalho tem por objetivos principais pesquisar e fornecer os 

primeiros dados sobre metais traços (Al, Ba, Cr, Pb, Mn e Ni) que possam estar presentes nas 

águas do município, a qualidade físico-química, oxigênio-18 (δ
18) e interações entre o rio 

perenizado, a carcinicultura e o aquífero, dando continuidade, desta forma, aos trabalhos 

anteriormente citados, o que é de grande importância para a localidade avaliar a dimensão do 
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problema, conhecendo suas causas e efeitos para, assim, tomarem medidas mitigadoras 

comparando-se com outros municípios que apresentem o mesmo problema. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Avaliar a qualidade das águas subterrâneas da aluvião do Rio Jaguaribe, no 

município de Itaiçaba e a vulnerabilidade para contaminação. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar a qualidade de água para consumo humano por meio de análises fisico-

químicas, bacteriológicas e metais; 

b) Avaliar a influência do rio salobro e da carcinicultura sobre o aquífero aluvial; 

c) Analisar a influência entre rio, aquífero e poços a partir de análises isotópicas;  

d) Estimar a recarga renovável por meio do método do Balanço Hídrico; 

e) Usar o índice GOD (FOSTER & HIRATA, 1988) para avaliar a vulnerabilidade 

da água à contaminação; 

f) Identificar as principais fontes potenciais de contaminação do aquífero; 

g) Informar sobre planejamento, manejo e conservação dos recursos hídricos, a fim 

de se evitar e/ou minorar a presença de elementos contaminantes. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Localização e Acesso 

 

A área de pesquisa é o município de Itaiçaba (Figura 2), localizado nas coordenadas 

4º 40’ 28’’ latitude (S) e 37º 49’ 21’’ longitude (W), apresentando medidas territoriais 

absolutas de 209,49 km², e distando de Fortaleza 129 km, em linha reta.  

O município se encontra na porção nordeste do Estado do Ceará e está 

completamente inserido na Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, sendo a sua área territorial 

atravessada pelas águas do Rio Jaguaribe. 

 
Figura 2 – Mapa de Localização de Itaiçaba 

 
Fonte: Autora. 
 
Situado na região litorânea de Aracati, seus limites se fazem com os municípios de 

Jaguaruana, Palhano e Aracati, encontrando-se inserido na folha Aracati, da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), na escala de 1:100.000. Seu acesso se dá 

partindo do município de Fortaleza, pela CE-040 seguindo, consecutivamente, pelos 

municípios de Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Aracati. A partir de Aracati, 

segue-se um trecho pela BR-304 e em seguida a CE-123, completando uma distância total de 
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cerca de 160 km da capital do Estado. Demais vilas, lugarejos, sítios e fazendas do município 

estão interligados por estradas asfaltadas e/ou carroçáveis. 

 

2.2 Aspecto Geológico 

 

A geologia da região do Baixo Jaguaribe apresenta duas unidades morfo-estruturais 

representadas pela superfície de aplainamento talhada no embasamento cristalino (Depressão 

Sertaneja) e parte da bacia potiguar cretácea (Chapada do Apodi). Ainda se referencia as 

coberturas sedimentares cenozoicas, que incluem sedimentos das Formações Faceiras e 

Barreiras e sedimentos neoformados que compõem as planícies fluviais, sendo as mais 

expressivas formadas pelos Rios Jaguaribe e Banabuiú (SOUZA et al., 2006). Os seguintes 

componentes são, assim, caracterizados: 

a) Grupo Orós (Formação Santarém): composto por rochas Proterozóicas (Grupo 

Ceará). O embasamento é marcado por deformações polifásicas (supracrustais 

policíclicas) e importante plutonismo de composição granítica e generalizada 

tectônica recumbente; Segundo Caby & Arthaud (1986), o embasamento é 

representado por metaquartzitos aluminosos, mármores e calcocilicatos, que definem 

horizontes mapeáveis, intercaladas com rochas pelíticas. 

No município de Itaiçaba, a Formação Santarém é representada por alguns 

afloramentos no leito do Rio Jaguaribe, a noroeste da área e próximo à barragem, 

apresentando sedimento de granulação média, coloração acinzentada e foliação 

metamórfica, e mineralogia predominante de quartzo, feldspato e mica, com 

megacristais de quartzo (BARBOSA, 2004). 

b) Complexo Jaguaretama: Ortognaisses migmatizados, compreendidos entre granito 

e tonalito, com paragnaisses, anfibolitos, quartzitos, metaultramáficas e rochas 

calciossilicáticas. São segmentos com importante participação desses metamorfitos 

de derivação sedimentar, incluindo lentes de metacalcários. Embora faça parte da 

região, esta litologia não aparece na área delimitada para a pesquisa. 

c) Formação Barreiras: sequência constituída de sedimentos areno argilosos pouco 

litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada, muitas vezes com 

aspecto mosqueado, mal selecionado, de granulação variando de fina a média, 

mostrando horizontes conglomeráticos e níveis lateríticos, sem cota definida, em 

geral, associados à percolação de água subterrânea;  
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Para a jusante, à medida que predominam os depósitos da Formação barreiras, o 

material fino de natureza areno-argilosa passam a ser prioritários. 

d) Formação Faceira: composta por rochas sedimentares de idade paleoceno-

neocênicos: conglomerados basais, arenitos e siltitos; 

e) Barreiras Indiviso: sedimentos inconsolidados, variegados, que ocorrem de forma 

contínua ao longo de toda faixa costeira; 

f) Depósitos Aluviais: sedimentos compostos de areias quartzosas até cascalhos. Na 

área em estudo, os depósitos aluviais correspondem a cerca de 60% a 70% da 

geologia predominante. As aluviões são representadas por sedimentos areno 

argilosos recentes, que margeiam a calha dos principais rios e riachos da região. Nos 

baixos cursos, são mais desenvolvidas e apresentam composição litológica de 

granulação fina à média, areia argilosa e, às vezes, horizontes predominantemente 

argilosos (SRH, 2012; BARBOSA, 2004). 

De acordo com perfis dos poços descritos pela Cagece (APÊNDICE A), em 

particular os pontos CA-1 e CA-2, inseridos entre a maioria dos pontos coletados, 

pode-se perceber uma camada superficial de sedimento composto por areia fina até 

cerca de 10 m de profundidade; logo após, outra camada composta de areia fina, 

silto-argilosa até aproximadamente os 14 m; no CA-1, aparece outra camada, de 

areia média grossa até a profundidade de 28 m e, logo após o cristalino. No segundo 

ponto, a camada cristalina aparece a partir dos 13 m de profundidade. 

Os domínios hidrogeológicos são caracterizados por rochas cristalinas, coberturas 

sedimentares e depósitos aluvionares (EMBRAPA, 2006). As rochas cristalinas predominam 

na porção mais profunda da área, representando o que se conhece por aquífero fissural, e as 

coberturas sedimentares compreendem manchas isoladas de sedimentos detríticos (SRH, 

2012).  

 

2.3 Aspecto Fisiográfico 

 

De acordo com IPECE (2012), os componentes ambientais do município em estudo, 

apresentam as seguintes características apresentadas abaixo: 

O clima da região é designado como Tropical Quente Semiárido brando, com uma 

pluviosidade média de 935,9 mm/ano ocorrendo, principalmente, entre os meses de janeiro a 

maio, e temperaturas de 26ºC a 28ºC. 
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A vegetação inclui o complexo vegetacional da zona litorânea, caatinga arbustiva 

aberta e floresta mista dicotillo-palmácea. Por ser um ambiente transicional são encontradas 

variações nas espécies de vegetação. As espécies de juazeiro, oiticica e angico, são peculiares 

das zonas de várzea; a carnaúba, da planície de inundação; o cajueiro, marmeleiro e coqueiro, 

do Barreiras; e, a macambira, xique-xique e mufumbo, do embasamento (BARBOSA, 2004). 

A classificação do relevo na área é considerada como Depressões Sertanejas e 

Planície Aluvial, com altitudes inferiores a 200 metros, possuindo como principal curso 

d’água o Rio Jaguaribe. 

Os solos encontrados na bacia de drenagem do Rio Jaguaribe, e em grande parte da 

região do Baixo Jaguaribe, podem ser classificados como: areias quartzosas distróficas e 

marinha, planossolo solódico e podzólico vermelho-amarelo, solonchack, aluviais, solonetz 

solodizado e vertissolo (GARJULLI et al., 2001; IPECE, 2012; DIAS, 2005; ANDRADE, 

1991). 

 

2.4 Aspecto Econômico 

 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), do ano de 2010, a população residente no município constava com 7316 

pessoas, com cerca de 58% residindo na zona urbana. A contribuição do Produto Interno 

Bruto (PIB), para o ano de 2009, estava representada pelos seguintes setores da economia: 

serviços (71,79%), indústria (16,87%) e agropecuária (11,34%). 

Segundo Gomes e Frischkorn (2009, p. 46), “na bacia do rio Jaguaribe, a principal 

utilização do solo está ligada à atividade econômica agrícola. [...] Outras atividades que geram 

renda para a população estão relacionadas à pecuária, exploração do calcário e de argila do 

leito dos rios e extrativismo”. 

A agricultura da região tem por base o cultivo de feijão, mandioca, milho e caju. A 

exploração mineral se restringe à comercialização de argilas, areias e seixos para a construção 

civil. 

Na pecuária, desenvolve-se a criação de bovinos e caprinos, direcionados à indústria 

leiteira e de corte, e a criação de suínos e aves para consumo local. 

Na aquacultura, desenvolve-se a criação de peixes e camarões, com tanques de 

criações ao longo do Rio Jaguaribe, além da atividade pesqueira. 

O extrativismo vegetal explora, principalmente, a carnaúba que é utilizada para a 

produção de cera e da palha, empregada na confecção de bolsas, baús e chapéus artesanais.  
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2.5 Recursos Hídricos 

 

2.5.1 Águas Superficiais 

 

Hidrologicamente, os rios Jaguaribe e Palhano são os mais expressivos para a região, 

além dos córregos São Gonçalo, Saquinho e Tabuleiro. 

O Rio Jaguaribe possui uma bacia hidrográfica total de 72.647 km², drenando uma 

área de cerca de 50% do território do Estado do Ceará, abrigando mais de 1/3 da população e 

presente em 80 municípios. A partir da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

em 1992, a bacia foi dividida em cinco sub-bacias: Alto Jaguaribe (24.636 km2), Médio 

Jaguaribe (10.376 km²) e Baixo Jaguaribe (5.452 km²), Banabuiú (19.316 km²) e Salgado 

(12.865 km²).  

Os treze municípios que compõem a região do Baixo Jaguaribe, em ordem alfabética 

e, segundo a SRH/CE são: Alto Santo, Aracati, Fortim, Ibicuitinga, Icapuí, Itaiçaba, 

Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas e Tabuleiro do 

Norte.  

A Bacia do Jaguaribe apresenta um papel estratégico na infraestrutura hídrica do 

estado por comportar seus maiores reservatórios de água, inclusive o segundo maior do 

Nordeste, o Castanhão, garantindo múltiplos usos do extenso vale perenizado e, integrando o 

sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do seu parque 

industrial através do Canal do Trabalhador (EMBRAPA, 2006). 

A área denominada como Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe está situada à 

jusante da ponte do Peixe Gordo até a sua foz no Atlântico, incluindo pequenas bacias 

litorâneas. O Rio Palhano é o principal afluente, do Jaguaribe, nesse trecho, que drena uma 

área de 8.893 km². Uma característica marcante do Baixo Jaguaribe pode ser considerada 

como o alargamento do rio, dando origem a uma extensa planície fluvial, formando grandes 

extensões de solos irrigáveis, portanto, necessitando de maiores volumes hídricos (GOMES e 

FRISCHKORN, 2009; EMBRAPA, 2006). 

O Rio Jaguaribe, nessa região, é perenizado pelas bacias dos rios Salgado e 

Banabuiú. Totalizando 207 açudes na região e oferecendo uma capacidade de reserva de 

296,7 m³/h, a Sub-Bacia do Baixo Jaguaribe é a menor dentre as bacias deste rio, abrigando 

sua foz e, destacando-se o volume hídrico do açude Santo Antônio de Russas, com 29,72 

m³/h. Embora sendo a menor, é a mais economicamente dinâmica. O açude Castanhão é o 

responsável pelo controle das cheias no Baixo Jaguaribe (EMBRAPA, 2006).  
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O Rio Jaguaribe apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento da 

carcinicultura, tanto no seu baixo curso fluvial, quanto na zona estuaria, exigindo uma enorme 

demanda de água que só perde para a agricultura (ARAÚJO et al., 2006). Em junho de 2003, 

técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) e Superintendência Estadual do Meio Ambiente do 

Ceará (SEMACE) catalogaram num diagnóstico ambiental a presença de 36 fazendas de 

camarão, ocupando uma área de 420 ha, nos municípios de Quixeré, Russas, Jaguaruana e 

Itaiçaba, antes da barragem, onde não ocorre interferência de água salina (FIGUEIRÊDO et 

al., 2006). 

As passagens molhadas são estruturas com a principal função de interligar uma 

localidade à outra, sendo a retenção ou o barramento da água uma consequência da sua 

construção. São consideradas importantes obras hidráulicas para os moradores locais, porque 

os beneficiam com a facilidade no deslocamento entre duas ou mais localidades. 

De acordo com Bezerra (2010, p. 36),  

As passagens molhadas são estruturas de concreto, construídas transversalmente a 
pequenos rios ou riachos, sendo que algumas permitem o escoamento da água por 
cima durante todo o ano, formando uma pequena lâmina d’água, e outras apenas em 
períodos de cheias dos rios. 
 

Para não barrar completamente o rio, a maioria dessas construções possuem 

aberturas na parte inferior permitindo o fluxo hídrico, mas ainda assim influenciando na 

dinâmica do rio no trecho ocupado pela construção. A presença de apenas uma obra pode não 

modificar muito a dinâmica local, o problema é a sucessão nessas obras, que podem aumentar 

os processos hidrossedimentológicos no leito do canal do rio (BEZERRA, 2010). 

No município de Itaiçaba, a barragem construída sobre o Rio Jaguaribe, no ano de 

1993 é, por vezes, coberta pelas águas em períodos chuvosos. Proporciona reservatórios que 

servem de área de lazer aos moradores e captação para o abastecimento do Canal do 

Trabalhador (BEZERRA, 2010), além de marcar o final da zona de estuário (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

Figura 3 – Passagem molhada sobre o Rio Jaguaribe, em Itaiçaba 

 
Fonte: Autora, 2012. 
 
Bezerra (2010) em sua pesquisa contabilizou junto com as obras catalogadas pela 

SRH/CE, 19 passagens molhadas à jusante do açude Castanhão, no baixo curso do Jaguaribe, 

afirmando ainda acreditar que existam bem mais, levando-se em conta os trechos afluentes do 

percurso. 

Conforme Paula et al. (2009, p. 231), 

 A barragem de Itaiçaba foi construída com o propósito de controlar o 
transbordamento de água fresca para o interior do sistema, assim permitindo que 
toda dinâmica estuarina no período de estiagem seja regida pela ação combinadas de 
ondas e marés, ou seja, a hidrodinâmica marinha.  
 

Entretanto, pode-se observar que este talvez fosse um propósito secundário da 

construção da barragem, visto que sua principal função era o desvio da água para o Canal do 

Trabalhador. 

Segundo o jornalista Andreh Jonathas, em um artigo para a Revista O Empreiteiro 

(2013), no início da década de 1990 houve iminente risco de colapso no abastecimento de 

água na RMF, levando o então governador, Ciro Gomes, a buscar o recurso natural do Rio 

Jaguaribe através de uma longa conexão hídrica batizada de Canal do Trabalhador, ideia do 

engenheiro José Cândido (in memorian), da empresa Hidroterra, cuja proposta se utilizava do 

açude Orós, que lançaria água no Rio Jaguaribe, sendo barrado em Itaiçaba, aonde se iniciaria 

a obra. A conexão foi inaugurada em setembro de 1993, pela extinta Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, no âmbito da CAGECE, sendo responsável a COGERH (Figura 4). 
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Figura 4 – Rio Jaguaribe entre os municípios de Itaiçaba e Jaguaruana 

 
Fonte: Autora. 
A: Montante da passagem molhada (Barragem); 
B: Algas na superfície do rio; 
C: Canal do Trabalhador e Ponto de captação da Cagece. 
 
A obra percorre 102,5 km de Itaiçaba até Pacajus. Por meio do Canal Ererê, o açude 

Pacajus é interligado ao Sistema Pacoti-Riachão-Gavião, que são reservatórios responsáveis 

pelo abastecimento da RMF. Segundo o Supervisor de Campo do Canal do Trabalhador, 

Antônio Valdenir, foram investidos cerca de R$ 75 milhões na construção da obra.  

Atualmente, o Canal do Trabalhador não fornece mais água para a RMF, servindo 

apenas a adutoras, para irrigação, devido a outra obra hídrica, o Eixão das Águas, com cerca 

de 255 km de percurso, sendo 157,56 km de canais, 96,2 km de adutoras e 1,1 km de túneis, 

inaugurada em 19 de março de 2009, na gestão governamental de Cid Gomes, substituindo a 

função do canal anterior. 

 

2.5.2 Águas Subterrâneas 

 

A Bacia do Jaguaribe apresenta os seguintes sistemas aquíferos: Bacia Sedimentar 

Potiguar, Aluviões, Cristalino e Dunas-Barreiras. Esse sistema gera uma oferta hídrica 

subterrânea de 1.694,20 m³/h, em dados do ano de 2000, com 510 poços cadastrados, em 

operação (SRH, 2012). Em 2012, a CPRM registrou uma quantidade de 1.138 poços no Baixo 

Jaguaribe, com média de profundidade de 50 m e uma vazão média de 6,7 m³/h. 

O Ceará está inserido numa região denominada como semiárido nordestino, sendo 

esta conhecida pela frequente escassez e evaporação, muitas vezes total, de muitas das suas 

águas superficiais no período de estio. Nesse contexto, a água subterrânea e a sua 
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disponibilidade de explotação se tornam inerentes ao desenvolvimento de diversos 

municípios, principalmente, os situados no interior do estado assumindo, por vezes, o papel de 

nível de base de lagos e rios intermitentes e/ou solucionando problemas referentes ao 

abastecimento público. 

No município de Itaiçaba, além da retirada das águas do rio para a utilização na 

agricultura, pecuária, carcinicultura e etc. são utilizadas, também, as águas subterrâneas, 

sendo retiradas através de poços tubulares. Principalmente, se o cultivo ou criação é 

localizado mais afastado do rio. Segundo Barbosa (2006, p. 371), “a alocação de água para a 

irrigação depende da espécie vegetal cultivada, dos métodos de irrigação adotados e de fatores 

climáticos como temperatura, vento, radiação solar e umidade relativa do ar”, levando-nos a 

imaginar, portanto, que o manancial subterrâneo é bastante explorado na região, se levado em 

conta as baixas pluviometrias e as altas temperaturas as quais a área é exposta. 

 

2.5.3 Estuário 

 

O estuário do rio Jaguaribe, está situado numa região que engloba os municípios de 

Itaiçaba (limite superior), Aracati e Fortim (limite inferior). Dias (2007) subdividiu o estuário 

em três regiões, de acordo com a diferença nos parâmetros hidroquímicos e na quantidade de 

material particulado suspenso, em:  

a) zona de maré do rio (ZR): com predominância dos processos de dinâmica fluvial, 

tendo como limite superior e inferior as cidades de Itaiçaba e Aracati, 

respectivamente;  

b) zona de mistura das águas fluviais e marinhas (ZM); e  

c) zona costeira (ZC): com características de ambiente marinho e limites indo da 

barra na cidade de Fortim até o oceano. 

Nas faixas aluvionares, próximas aos estuários, os rios tendem a fluir por canais 

anastomosados das marés, que facilitam a sedimentação rio adentro a partir da embocadura 

(SOUZA et al., 2006). 

Em geral, as fazendas de camarão se instalam na planície fluvial do rio, onde o solo é 

de aluvião, com grandes variações na composição de areia, silte e argila ao longo do trecho 

(FIGUEIRÊDO et al., 2006). Ao longo do canal do Cumbe, um canal de maré afluente, 

localizado no estuário inferior do rio, encontra-se implantada a maior fazenda de produção de 

camarão em cativeiro do estado, ocupando uma área de 1.316 ha em viveiros de carcinicultura 

intensiva (TORRES, 2009).  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É sabido que os recursos hídricos se constituem em um bem natural, renovável, de 

volume total relativamente constante ao longo das eras no globo terrestre, todavia com 

variável distribuição no tempo e espaço. Esse volume distribuído diverge nas diferentes 

formas como a água se apresenta no nosso planeta (sólida, líquida, gasosa e vapor), bem como 

se altera durante o ano hidrológico, seguindo as diferentes estações climáticas (HELLER e 

PÁDUA, 2010). 

Outro fator importante que influencia no volume de água presente em uma 

determinada região é o tipo de clima. As divergências climáticas das inúmeras regiões que 

compõem a Terra e, mais restritamente, as que se diferenciam em um mesmo país, como no 

caso do Brasil, um país de dimensão continental, ocasionam distintos volumes de 

armazenamento deste bem, nos seus diferentes estados físicos, os quais, também, ainda são 

influenciados pelos aspectos geológicos de cada região.  

O Nordeste brasileiro é reconhecido como uma das regiões mais áridas do país, e é 

no interior do estado que ocorrem as maiores necessidades hídricas. Segundo Quesado (2008, 

p. 40) “estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas em núcleos urbanos e uma grande 

parcela da população rural tenham suas necessidades supridas pelo manancial subterrâneo”. 

O conhecimento da disponibilidade da água subterrânea como um recurso de melhor 

qualidade do que a água superficial e o desenvolvimento cada vez melhor de técnicas que 

permitem facilitar a retirada do líquido do subsolo, em diferentes profundidades, levaram ao 

crescimento no consumo de água subterrânea ao longo dos anos. Esta ação, no entanto, pode 

acabar refletindo num aumento da vulnerabilidade do aquífero, podendo acarretar, no máximo 

dos resultados, a inviabilidade do recurso pela parcial ou total contaminação a qual será 

exposta. 

O Ministério da Saúde (MS), através da sua Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 

2011, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. É baseado em suas normas, que a maioria das 

pesquisas relacionadas à qualidade de água se direciona. Em seu Capítulo 1, Artigo 4º, página 

2, declara que: “Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa 

individual de abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da população, 

está sujeita à vigilância da qualidade da água”. 

A probabilidade de contaminação da água superficial é maior do que a da água 

subterrânea, contudo, quando um manancial subterrâneo é afetado por algum tipo de rejeito 
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que lhe altere a qualidade, a inversão do problema é, quase sempre, bastante onerosa e por 

vezes gera resultados insatisfatórios. O tratamento em águas contaminadas pode requerer altos 

custos e, por muitas vezes, exigir a aplicação de técnicas avançadas e sofisticadas, motivo 

pelo qual se procuram priorizar ações de proteção desses mananciais.   

A água acaba por refletir o meio por onde percola, resultado da interação com o 

substrato rochoso e resquícios de atividades antrópicas com as quais mantém contato. Frizzo 

(2006), explica que devido aos constituintes suspensos e solubilizados dos corpos hídricos, 

destes alguns são tóxicos aos organismos vivos, e esse inter-relacionamento complexo e 

variável de composição versus processo, resulta numa ação contínua de transição da química 

da água, levando os sistemas aquáticos ao desequilíbrio.  

Áreas urbanizadas, com precário serviço de saneamento básico culminam no 

aumento da vulnerabilidade do lençol subterrâneo, como já citado, sendo este um dos 

principais caminhos pelo qual a água subterrânea pode ser contaminada devido ao contato 

com efluentes no solo, oriundos a partir da infiltração de fossas negras, chorumes procedentes 

de cemitérios e/ou lixões mal construídos e descartes inadequados de esgotos domésticos. 

Inclui-se ainda, a contaminação oriunda de rejeitos industriais e produções manufaturadas que 

liberam metais pesados no solo, podendo estes serem carreados e lixiviados para o lençol 

freático ou descartados, igualmente, de algum espelho d’água. 

Na área de captação da Cagece, no Canal do Trabalhador, observou-se a ocorrência 

de macrófitas (Figura 4), indicando o processo de eutrofização, definido por Araújo et al. 

(2006, p. 64) como o “desequilíbrio do ecossistema aquático, provocado pelo excesso de 

nutrientes (nitrogênio e fósforo) com crescimento excessivo de plantas aquáticas, incluindo 

algas tóxicas, que, entre outras consequências, traz prejuízos aos usos desejáveis do corpo 

d’água.” 

A ação exagerada da explotação de aquíferos em áreas litorâneas gera um 

rebaixamento no nível da água a partir do nível estático, denominado de cone de 

rebaixamento, onde o nível passa então a ser designado de nível dinâmico e acaba por 

diminuir o fluxo e pressão da água acarretando, portanto, no avanço da água salina para 

dentro do território, o que conhecemos por cunhas salinas ou intrusão marinha. 

A pesquisa em questão se realiza no município de Itaiçaba, localizado no Baixo 

Jaguaribe onde, segundo o IPECE (2012) e a SRH/CE (2012), cerca de 92% do município 

dispõe de cobertura de abastecimento de água, entretanto sem instalações de esgotamento 

sanitário. No ano de 2009 o município foi alagado devido a chuvas bem acima da média, 

estendendo-se de janeiro a maio e acumulando nesse período um volume de 1519 mm, 
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correspondendo a um aumento de 60% quando comparado ao ano anterior (CHAGAS & 

NOBRE, 2010). 

 

3.1 Elementos maiores 

 

A Hidroquímica é o estudo da química das águas subterrâneas, correspondendo a um 

método sensível de prospecção que admite comparar as águas entre si, permitindo resolver 

problemas de alimentação, drenagem e fluxo hídrico. Os principais dados analisados para as 

águas subterrâneas são: os elementos químicos (cátions e ânions), os sólidos, o pH, a 

alcalinidade e a dureza da água (CASTANY, 1975, tradução nossa). 

Os constituintes da água subterrânea são derivados das interações entre a água e os 

diversos sólidos, líquidos e gases que ocorrem desde a área de recarga até ao exutório sendo, 

portanto, associada à qualidade das águas de infiltração, tempo de trânsito e litologia 

atravessada (MESTRINHO, 2008). 

As análises químicas permitem relacionar as características químicas da água e dos 

aquíferos. Os critérios da qualidade de uma água são dados para distintos usos (potabilidade, 

balneabilidade, dessedentação, prospecção, indústria, etc.). São a partir do objetivo da 

pesquisa ou do estudo que se define as análises e os parâmetros a serem determinados e, a 

obra mais completa sobre procedimentos analíticos para inúmeros constituintes e 

contaminantes é o clássico Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(MANAHAN, 2013; FEITOSA, 2008; CASTANY, 1975, tradução nossa).   

Os constituintes da água são denominados de maiores quando ocorrem em teores 

superiores a 5 mg/L (bicarbonato, cálcio, cloreto, magnésio, sílica, sódio, sulfato), de 

menores, quando os teores estão entre 5 mg/L e 0,01 mg/L, mas podendo chegar a teores de 

até 10 mg/L (carbonato, ferro, fluoreto, nitrato, potássio, etc.) e, de traços, quando são 

inferiores a 0,01 mg/L (alumínio, antimônio, bário, cádmio, cromo, chumbo, molibdênio, 

níquel, etc). As águas naturais também podem conter substâncias orgânicas, associadas aos 

sedimentos (MESTRINHO, 2008). A seguir, descrevem-se algumas características principais 

de parâmetros físicos e químicos analisados, em geral, para a água: 

a) pH 

Corresponde ao cologarítimo da concentração do hidrônio H3O
+ nas moléculas de 

água e varia em função da força iônica e da temperatura, decrescendo com o aumento 

deste, quando próximo aos 25 ºC, em cerca de 0,01 por grau de elevação da 

temperatura (CASTANY, 1975, tradução nossa). Sua influência sobre os 
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ecossistemas aquáticos naturais dá-se sobre a fisiologia das diversas espécies, 

contribuição para a precipitação de elementos químicos tóxicos, como metais 

pesados e, podem exercer influência na solubilidade de nutrientes e em diversos 

equilíbrios químico (PIVELI e KATO, 2006). 

b) Alcalinidade  

É a capacidade da água em receber H+, sendo fundamental na química e biologia de 

águas naturais. Via de regra, a água de alta alcalinidade apresenta alto pH e teores 

elevados de sólidos dissolvidos, servindo de indicador da fertilidade de águas. 

Permite conhecer o conteúdo em carbonato, bicarbonato e hidróxidos existentes em 

uma água, cuja presença ou ausência capacita o líquido a neutralizar ácidos e são os 

responsáveis pelos níveis de alcalinidade. Em águas de pH inferior a 7, o [H+] a 

diminui, significativamente. (MANAHAN, 2013; SANTOS, 2008; CASTANY, 

1975, tradução nossa). 

c) Condutividade Elétrica 

Condiz à soma das condutividades de cada íon que compõe o tipo de água. À 

temperatura constante, a variação da condutividade está proporcionalmente 

relacionada com as variações na mineralização, no que diz respeito à concentração e 

natureza dos sais dissolvidos na água subterrânea. Entretanto, duas amostras com 

igual condutividade podem apresentar composição química diversa, distinguindo 

unidades hidrogeológicas diferentes (CASTANY, 1975, tradução nossa). 

d) Dureza Total 

É a capacidade da água em neutralizar o sabão pelo efeito da presença, 

principalmente, de cálcio e magnésio, mas também podem influenciar o ferro, 

alumínio, manganês, cobre, bário, etc (SANTOS, 2008; CASTANY, 1975, tradução 

nossa), e indicam a dureza da água. Uma água dura é aquela que incrusta os 

recipientes que a contém. Segundo Custódio e Llamas (1983, tradução nossa), as 

águas podem ter quatro classificações, de acordo com os teores medidos em mg/L 

CaCO3: água branda (<50), água pouco dura (50 – 100), água dura (100 – 200) e, 

água muito dura (>200). 

e) Sólidos 

São formados por substâncias químicas que se encontram em suspensão ou 

dissolvidos na água, e são classificados como: totais, filtráveis, não filtráveis ou 

voláteis. Os sólidos totais dissolvidos (STD) (filtráveis) representam a concentração 
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de todo o material dissolvido na água, sendo eles voláteis ou não. Em águas doces, o 

valor varia de 50 a 1500 mg/L (SANTOS, 2008; MANAHAN, 2013). 

f) Turbidez 

É definida como a dificuldade da água para transmitir a luz, ocasionada por diversas 

cargas sólidas em suspensão, como: silte, argila, matéria orgânica, microorganismos 

e partículas inorgânicas. No Brasil, é medida pelo Turbidímetro e seu valor é dado 

em unidade Nefelométrica de Turbidez (UNT). O MS estabelece para as águas 

destinadas à potabilidade o valor de 5 UNT. 

Nos elementos químicos, os íons principais das águas subterrâneas se encontram 

ionizados (cátions e ânions) e presentes em quase todas elas. A soma desses íons representa a 

maioria dos compostos presentes em solução, sendo eles: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe Total, 

HCO3
-, CO3

2-, Cl-, NO3
-, SiO2, SO4

2-. Seguem-se abaixo as características de cada um deles, 

referenciados por Santos (2008) e Custódio & Llamas (1983, tradução nossa): 

a) Sódio (Na+) 

É um dos íons mais abundantes na água e, as que apresentam elevadas concentrações 

do elemento, geralmente possuem elevadas concentrações de cloreto (Cl-). Seus 

minerais fontes são os feldspatos plagioclásios, feldspatóides (nefelina e sodalita), 

anfibólios e piroxênios. Sua concentração, em geral, varia para águas subterrâneas 

(0,1 – 100 mg/L) e águas naturais doces (1 – 150 mg/L). 

b) Potássio (K+) 

Devido a sua participação em processo de intensa troca iônica, facilidade de adsorção 

com minerais de argila e seus sais serem bastante utilizados por vegetais, a sua 

presença em águas subterrâneas é pouca ou ausente, sendo comuns valores entre 1 e 

5 mg/L, mas podendo chegar a teores inferiores a 10 mg/L. Ocorrem, principalmente, 

em feldspatos potássicos, micas e leucitas, rochas ígneas e metamórficas. 

c) Cálcio (Ca2+) 

É um dos principais constituintes nos sistemas de água doce e o principal íon 

responsável pela dureza, junto com o magnésio e, às vezes, o ferro (II), comumente 

representada por um precipitado formado pelo sabão na água dura (MANAHAN, 

2013). 

É comum o sal de cálcio precipitar como carbonato de cálcio (CaCO3), que aumenta 

sua solubilidade na presença de sais de Na+ e K+. Ocorrem em minerais de calcita, 

aragonita, dolomita, plagioclásio e apatita. Nas águas subterrâneas seus teores 

variam, geralmente, entre 10 e 100 mg/L. 
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d) Magnésio (Mg2+) 

 Apresenta propriedades similares ao cálcio, contudo, é mais solúvel e difícil de 

precipitar, o fazendo sob a forma de bicarbonato. Encontra-se nos minerais 

magnesita, biotita, granada, hornblenda, clorita, alanita e olivina. Juntamente com o 

cálcio, são responsáveis pela dureza da água, produzindo um gosto salobro às 

mesmas. Apresentam teores frequentes nas águas subterrâneas no intervalo de 1 a 40 

mg/L.  

e) Ferro (Fe) 

 Ocorre geralmente associado ao manganês, causando um sabor amargo e uma 

coloração amarelada à água, ocasionado pela sua precipitação quando oxidado. Pode 

ocorrer sob diversas formas químicas, em baixos teores (<0,3 mg/L), em quase todas 

as águas, mas  sua principal ocorrência é como hidróxido férrico (Fe3+). Altos teores 

de ferro na água subterrânea podem estar ligados à ocorrência de ferrobactérias ou 

corrosão interna de revestimento ou filtro do poço. Seus principais portadores são os 

minerais ferromagnesianos (piroxênios, olivinas e biotita). 

f) Bicarbonato (HCO3
-) 

 Este íon precipita-se com facilidade como bicarbonato de cálcio, e varia entre os 

teores de 50 a 350 mg/L, podendo chegar a 800 mg/L, em águas doces. 

g) Carbonato (CO3
2-) 

 Sua quantidade relativa é função do pH e do conteúdo de gás carbônico, na água. A 

quantidade de carbonato em águas doces é muito baixa quando comparada ao 

bicarbonato, só excedendo este quando o pH for igual ou superior a 10. 

h) Cloreto (Cl-) 

Na forma do íon Cl- é um dos maiores ânions inorgânicos presentes na água pura e 

residuais. Algumas águas contendo 250 mg/L podem apresentar sabor salgado 

detectável, se o cátion for o sódio (APHA, 2005). 

O íon é em geral, muito solúvel e muito estável em solução, dificilmente 

precipitando, oxidando ou reduzindo-se em águas naturais. Geralmente apresentam 

aumentos nos teores gradativos e constantes, na direção do fluxo subterrâneo. São 

provenientes da lixiviação de minerais ferromagnesianos, principalmente, de rochas 

evaporíticas. São bons indicadores de poluição para aterros sanitários e lixões. Ao 

longo da costa do mar pode estar presente em concentrações elevadas, por causa da 

intrusão da água salgada (APHA, 2005). 
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 Presentes em todas as águas naturais, seus teores variam entre 10 mg/L e 250 mg/L, 

nas águas doces; >100 mg/L, nas águas subterrâneas e entre 18000 mg/L e 21000 

mg/L nos mares.  

i) Nitrato (NO3
-) 

 Dificilmente se precipita e em meios redutores tende à estabilidade, podendo passar 

a N2 ou NH4
+, em meio oxidante. Por ser muito móvel e deliquescente (capacidade 

de absorver água e liquefazer-se), pode sofrer remoção das camadas superiores do 

solo para a água (BOWER, 1978 apud FEITOSA, 2008). Representa o estágio final 

da oxidação da matéria orgânica ocorrendo, geralmente, em pequenas concentrações, 

cujos teores acima de 5 mg/L já indicam contaminação em água subterrânea por 

atividades antrópicas representadas por: esgotos, fossas sépticas, depósitos de lixo, 

cemitérios, etc.  

O MS limita a concentração de nitrato (N-NO3
-) em 10 mg/L. O nitrato ocorre em 

teores, geralmente, no intervalo de 0,1 mg/L a 10 mg/L, nas águas subterrâneas, 

podendo chegar a 1000 mg/L, em águas poluídas. 

A oxidação do amoníaco (NH3) para nitrito (NO2
-) ocorre com a participação de 

bactérias especializadas do grupo nitrosomonas. A oxidação do nitrito para nitrato 
(NO3

-) requer a participação de bactérias autótrofas do grupo nitrobactérias. A 
presença de nitrito (NO2

-) na água subterrânea é um indicativo de poluição recente 
(FEITOSA, 2008, p. 336). 
 

A amônia é um indicativo de poluente, onde a presença de níveis elevados de 

nitrogênio amoniacal prejudica a qualidade da água. A conversão da amônia para 

nitrito, e deste para nitrato resulta em consumo de oxigênio (ARAÚJO et al., 2006).  

De acordo com Manahan (2013, p. 195):  

 
A amônia é o produto inicial da decomposição de resíduos orgânicos nitrogenados e 
sua presença muitas vezes indica a presença também desses resíduos. [...] O íon 
nitrito (NO2

-), ocorre como estado de oxidação intermediário do nitrogênio em uma 
faixa relativamente estreita de pE. [...] No entanto, é raro ocorrer na água para 
consumo humano em níveis acima de 0,1 mg L-1. 
 

j) Silício (Si) 

 Ocorre nas águas naturais no estado coloidal e em solução, porém não apresentando 

grandes quantidades na água subterrânea, embora seja o elemento mais encontrado 

nas rochas, resultantes do intemperismo do quartzo, de minerais de argila e dos 

feldspatos. A sílica (SiO2) é o óxido formado pela interação do oxigênio com o 

silício. Nas águas subterrâneas seus teores apresentam cerca de 20 mg/L e, em águas 

bicarbonatadas sódicas, os teores podem chegar a 100 mg/L. 
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k) Sulfato (SO4
2-) 

São sais altamente deliquescentes e de moderado a muito solúveis, exceto o sulfato 

de estrôncio (SrSO4) e o sulfato de bário (BaSO4). Origina-se da oxidação do enxofre 

presentes nas rochas e da lixiviação da gipsita e anidrita. Seus teores em água 

subterrânea geralmente são inferiores a 100 mg/L. 

 

3.2 Elementos Traço 

 

Os metais pesados estão inseridos na composição química da Terra, podendo ser 

liberados para o meio ambiente por intermédio de processos naturais e antrópicos e, sua 

dispersão depende de fatores que influenciam na sua mobilidade. Os poluentes elementares 

encontrados em águas naturais em níveis de poucas parte por milhão (ppm) ou menos, são 

chamados de elementos traço, e podem ser oriundos da produção de compostos químicos 

inorgânicos. Alguns deles, quando presentes em níveis reduzidos, podem ser nutrientes 

essenciais para plantas e animais, porém, em excesso, tornam-se tóxicos (MANAHAN, 2013). 

Os elementos traço podem apresentar concentrações acima do nível basal regional, 

em áreas com jazidas naturais ou com contaminação antrópica (MESTRINHO, 2008). 

Entre esses poluentes mais prejudiciais estão alguns metais, que causam 

preocupações para o ambiente, na sua forma catiônica, devido sua larga utilização, toxicidade 

e distribuição: Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Cromo (Cr) e Arsênio (As). Os 

metais não se degradam totalmente em compostos não tóxicos, embora possam passar a 

formas insolúveis e, portanto, biologicamente indisponíveis; a não ser que o processo se 

inverta, e voltem para as espécies mais solúveis. Os metais abrangem tanto os elementos 

essenciais (ex. ferro) como os elementos tóxicos, e a interação metal – compostos orgânicos 

podem aumentar ou diminuir a sua toxicidade nos ecossistemas aquáticos, influenciando, 

fortemente, o crescimento de algas na água. Quanto aos semimetais, alguns também são 

importantes poluentes aquáticos (ex. arsênio, selênio e antimônio) sendo de interesse especial, 

principalmente, o arsênio (MANAHAN, 2013; BAIRD, 2011). 

Um metal pode sofrer dispersão desde o momento da sua extração no minério, 

durante o tempo que se constitui produto utilizável, até depois que o mesmo é descartado, 

reciclado ou destruído. Dessa forma, acredita-se que o homem está transformando e 

movimentando parte dos metais imobilizados, nos seus depósitos de origem, em metais 

mobilizados no ambiente (TAVARES e CARVALHO, 1992). 



39 

Normalmente, a deposição final dos metais pesados são os solos e sedimentos e seu 

transporte, na maioria das vezes, se faz pela atmosfera, gases ou espécies adsorvidas ou 

absorvidas sobre material particulado em suspensão. 

Segundo Förstner (1989) a ligação com os grãos finos, a precipitação pelo hidróxido 

de ferro e de manganês e a associação com a matéria orgânica são mecanismos que favorecem 

a acumulação de metais nos sedimentos.  

Castilho Jr. (1988) concluiu em estudos no qual estimava os teores de metais pesados 

oriundos de resíduos sólidos, que diferentes materiais podem servir de fonte principal para os 

metais pesados, sendo eles: 

a) Matéria orgânica: níquel, mercúrio, cobre, chumbo e zinco; 

b) Plásticos: cádmio; 

c) Metais ferrosos: chumbo e cobre; 

d) Papel: chumbo. 

Para se compreender a interação dos metais pesados com o meio hídrico é inerente o 

monitoramento dos parâmetros fisico-químicos da água (potencial hidrogeniônico, potencial 

redox, condutividade elétrica e temperatura), os quais fornecem importantes subsídios para a 

interpretação do equilíbrio termodinâmico dos metais nos ambientes em pesquisa (PEREIRA 

FILHO, 1995). 

A salinidade e o pH são parâmetros determinantes na solubilidade dos íons metálicos 

no ambiente estuarino, somados à intrusão das águas salinas, que além das alterações fisico-

químicas promovem a ressuspensão dos sedimentos de fundo, remobilizando os metais para a 

coluna d’água. A condutividade por sua vez, pode favorecer a floculação dos minerais 

argilosos e hidróxidos coloidais de ferro e alumínio, podendo transferí-los por processos de 

arraste por oclusão ou adsorção das águas superficiais para os sedimentos (Förstner & 

Wittmann, 1993). 

A toxidade da concentração de um metal pesado nas águas ou no ambiente dependerá 

da sua forma física e química, do pH da água e da quantidade de matéria orgânica suspensa e 

dissolvida nesta, reconhecendo-se que as interações, por vezes, removem íons metálicos da 

atividade biológica potencial, formando complexos ou adsorvendo-os; do tipo de elemento, da 

via de absorção e da dose ou tempo de exposição ao mesmo (BAIRD, 2011; LIMA & 

MERÇO, 2011; TAVARES e CARVALHO, 1992).  

O metal chumbo é encontrado em águas residuárias oriundas de diversos processos, 

dentre eles de aquiculturas. Para a sua remoção se utiliza o tratamento com cal, para que 

precipitem na forma de hidróxidos insolúveis, sais básicos ou precipitados juntos com 
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carbonato de cálcio e, ainda para os dois últimos citados, é necessária a adição de sulfeto, para 

uma melhor remoção do elemento. Além destes, a eletrodeposição, a osmose reversa, a troca 

iônica, a cimentação e a adsorção por carvão ativado também são métodos empregados na 

remoção de metais. As formas naturais de exposição humana aos metais se fazem por 

intermédio da inalação, ingestão e absorção dérmica e ocular (CORTECCI, 2005; 

MANAHAN, 2013). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta em sua Resolução 

nº 357/2005 os limites de alguns metais (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Valor máximo permitido de acordo com a classificação de águas 

Elemento 
Químico 

Limite Permitido 
(µg/L) 

Águas Doces Águas Salobras Águas Salinas 

Classe 1 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 

Alumínio 100 200 100 100 1500 1500 

Bário 700 1000 - - 1000 - 

Chumbo 100 33 10 210 10 210 

Cromo 9 50 50 1100 50 1100 

Ferro 300 - - - 300 - 

Manganês 100 500 100 - 100 - 

Níquel 25 25 25 74 25 74 

Fonte: Modificado de CONAMA, Resolução 357/2005. 
 
As análises para verificação dos teores de elementos-traço relacionadas à área em 

pesquisa foram realizadas para Alumínio (Al), Bário (Ba), Brometo (Br), Manganês (Mn), 

Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e Cromo (Cr). Destes, o chumbo é considerado tóxico e 

desnecessário ao organismo humano, podendo produzir efeitos danosos mesmo em baixas 

concentrações, mas apresenta problemas particulares para o ambiente aquático (TORRES, 

2009). 

O brometo e o manganês fazem parte da classificação dos íons secundários e traços, 

na composição das águas subterrâneas, os outros elementos são classificados como 

constituintes iônicos tóxicos e carcinógenos, excetuando-se o alumínio (FEITOSA, 2008). 

A seguir, são apresentadas as principais características de cada um dos metais 

analisados. 

a) Alumínio (Al) 

 O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre (8,13%) e, o 

terceiro elemento mais abundante, logo após o oxigênio e silício, ocorrendo em 
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minerais, rochas e argilas. Geralmente, sua presença em águas naturais ocorre sob 

formas de compostos insolúveis, colóides ou sais dissolvidos (APHA, 2005). O 

mineral bauxita é a principal matéria-prima utilizada na indústria do alumínio, o qual 

não ocorre naturalmente na sua forma metálica, mas coexiste em combinação, 

principalmente com o oxigênio, com o qual forma um óxido extremamente duro, 

conhecido como alumina (FFUP, 2013). 

Todos os seres vivos estão expostos a este elemento, pois está presente da água que 

bebemos ao ar que respiramos, entretanto, não desempenha qualquer papel biológico 

no nosso organismo e, não é considerado tóxico quando dentro de valores normais. A 

Portaria nº 2914/2011, do MS, institui o valor máximo permitido (VMP) em 0,2 

mg/L Al, em águas potáveis. 

Como um dos principais componentes das argilas, o alumínio está presente na 

maioria dos solos. Quando estes são neutros ou alcalinos, apresentam formas 

insolúveis, como o Al(OH)3, mas os solos ácidos liberam a forma solúvel do íon 

(Al³+), tornando-se tóxico para plantas. As chuvas ácidas solubilizam sais de 

alumínio existentes no solo e rochas, acumulando-os nas raízes das plantas ou na 

água dos rios, resultando numa das formas de contaminação de águas e alimentos 

consumidos pelo homem (MANAHAN, 2013). 

Não há indicação de que o alumínio possa ser um carcinógeno. No entanto, os seres 

vivos em geral podem estar expostos a altos teores de alumínio que são incapazes de 

eliminar, sendo susceptíveis de toxicidade, conduzindo a distúrbios orgânicos e suas 

patologias associadas. Isso pode ocorrer em indivíduos com insuficiência renal, 

trabalhadores de indústrias expostos a inalar poeiras ao longo da vida; populações 

que ingerem água e alimentos contaminados com excessivos teores de alumínio, etc.  

O alumínio afeta principalmente os pulmões, os ossos e o sistema nervoso. Alguns 

sintomas e reações ocasionados pela presença anormal do elemento no corpo humano 

podem ser relatados como fibrose pulmonar, competição com o cálcio na 

regeneração do tecido ósseo, competição com o ferro na formação da hemoglobina, 

ocasionando anemia hipocrômica, possível relação entre o alumínio e a Doença de 

Alzheimer, devido ser encontrados altos níveis de alumínio no cérebro dos doentes, 

entretanto, vários estudos os relacionam, enquanto outros demonstram que não há 

qualquer associação do alumínio com a causa da doença. 

b) Bário (Ba) 

Suas fontes prováveis são as rochas vulcânicas e as aluviões (MESTRINHO, 2008). 
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Os principais minérios de bário são a witherita (BaCO3) e a barita (BaSO4). Na água, 

dissolve-se originando o hidróxido Ba(OH)2 de forte ação alcalina. O fluorsilicato de 

bário (BaSiF6) é utilizado como inseticida. O MS limita, pela Portaria 2914/2011 o 

VMP do bário em 0,7 mg/L para águas de consumo humano. A ingestão de alta 

quantidade do elemento (550 a 600 mg) pelo homem é fatal, causando bloqueio 

nervoso e/ou aumento da pressão arterial por vasoconstrição (FEITOSA, 2008). 

c) Brometo (Br) 

Apresenta comportamento químico similar ao cloreto, com estudos voltados ao 

interesse nas origens de águas salgadas. Sua concentração em águas doces, 

geralmente se apresenta inferior a 0,01 mg/L e, em águas marinhas em cerca de 65 

mg/L. Segundo APHA (2005) os teores de brometo para águas potáveis raramente 

excedem 1 mg/L. Algumas razões iônicas adimensionais podem sugerir, de acordo 

com os seus resultados, a contaminação de águas naturais pela mistura de água 

salina. Considerando r = meq/L, são essas as relações (SCHOELLER, 1956; 

FEITOSA, 2008): 

-  rCl- / rBr, que nas águas doces e salgadas é de, aproximadamente, 675;  

- rCl- / rHCO3, que em águas continentais apresentam valores entre 0,1 e 5, e 

quando contaminadas, entre 20 e 50;  

- rMg / rCa, nas águas marinhas mostra-se ao redor de 5, entendendo-se que as 

águas circularam por litologias de origens marinhas ou misturaram-se com águas 

salinas; e,  

- rK / rNa, que em águas continentais apresentam valores entre 0,004 e 0,3 e, para 

águas marinhas valores de 0,02 a 0,025. 

d) Chumbo (Pb) 

A mais importante fonte primária do metal pesado chumbo (Pb) é o mineral galena 

(PbS), e os minerais anglesita (PbSO4) e cerusita (PbCO3), ocorrendo, também, 

associado a outros minérios, contendo zinco em sua composição.  

É o quinto metal mais utilizado e, em águas naturais, pode ser oriundo de fontes 

industriais, mineração (inorgânico), calcário contendo chumbo e, do mineral galena 

(MANAHAN, 2013). Geralmente, pequenas quantidades, na faixa de 1 a 10 μg/L são 

encontradas nos lagos, rios ou lençóis subterrâneos usados no abastecimento de água 

às populações, porém, valores acima destes podem ser encontrados em áreas 

contaminadas, como resultado de atividades industriais (UFFP, 2013; 
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DAMASCENO, 1996), sendo regulado pelo MS através da Portaria nº 2914/2011, 

que institui seu VMP em 0,01 mg/L Pb para águas potáveis. Segundo a Resolução n° 

357/2005 do CONAMA (Tabela 1), os teores máximos de chumbo total permitidos 

na água doce de classe 1 e 2, respectivamente, devem ser de 0,1 mg/L e 0,033 mg/L.  

O solo é contaminado devido ao uso excessivo de insumos agrícolas, bem como as 

águas e a própria produção agrária. O chumbo, também, está presente em cigarros 

(2,5 a 12,2 μg/unidade), sendo inalável entre 2-6% e, na água, sua contaminação 

ocorre devido a algumas formulações de soldas aplicadas em tubulações, porém, a 

quantidade removida a partir de encanamentos depende de vários fatores, como 

presença de cloro, oxigênio dissolvido, pH, temperatura, dureza, tempo de contato, 

dentre outros. Os efeitos à sua exposição causam fraqueza, irritabilidade, náusea, dor 

abdominal, constipação, anemia, efeitos carcinogênicos e teratogênicos, levando o 

indivíduo a desenvolver doenças e até a sua morte.  (MANAHAN, 2013; CETESB, 

2012; CORTECCI, 2005; MOREIRA & MOREIRA, 2004). 

e) Cromo (Cr) 

Os compostos que contém o metal cromo são, naturalmente, encontrados em rochas, 

solo, poeira, névoa vulcânica, água, animais e plantas, sendo o mais abundante 

representante dos minérios, a cromita, contendo de 40 a 50% do metal, além de Mg e 

Fe (MANAHAN, 2013; CETESB, 2012). 

Sais de cromo são extensivamente utilizados em processos industriais e adicionados 

ao ambiente, geralmente, por descartes de origem antropogênica e, também pelas 

emissões industriais (liga ferrocromo, refino de minério e seu tratamento). Na forma 

hexavalente (cerca de 40% do metal disponível) advém, principalmente, de 

atividades antrópicas, derivando-se da oxidação industrial obtida na mineração e, 

talvez, da queima de combustíveis fósseis, madeira e papel. Sua forma metálica não 

se encontra livre na natureza, advindo somente após o processamento industrial do 

minério de cromo (CETESB, 2012; BAIRD, 2011). 

Em ambientes não contaminados por atividades antrópicas, o teor do elemento é de 

cerca de 1 µg/L na água doce e 0,1 µg/m 3 no ar, sendo raro em altas concentrações. 

As fontes de água podem conter teores superiores a esses padrões, caso ocorram em 

regiões de depósitos significativos de cromo (MANAHAN, 2013). A Portaria nº 

2914/2011 do MS institui o VMP em 0,05 mg/L Cr, para águas potáveis e, o 

CONAMA, estabelece limite para as três classes de água (Tabela 1). 
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A ingestão acidental de altas doses dos compostos hexavalentes pode ocasionar 

falência renal aguda devido a perda de proteínas e sangue, pela urina. Já, a forma 

trivalente do metal é um nutriente essencial para o ser humano, atuando na 

manutenção do metabolismo da glicose, lipídeos e proteínas, e a deficiência do 

elemento no organismo acarreta prejuízo na ação da insulina (CETESB, 2012). 

f) Manganês (Mn) 

É encontrado em combinação com outras substâncias em diversos óxidos de 

minerais, principalmente com oxigênio, enxofre e cloro. Aparece, principalmente, na 

forma pirolusita (MnO2), braunita (Mn2O3), manganita (Mn2O3.H2O), ausmanita 

(Mn3O4), rodocresita (MnCO3) e rodonita (silicato de manganês). É utilizado na 

fabricação de ligas, pilhas secas, aditivo da gasolina, palito de fósforo, vidro, fogos 

de artifício e alguns compostos químicos (MANAHAN, 2013; CETESB, 2012; 

FEITOSA, 2008). 

Apresenta um comportamento semelhante ao do elemento ferro, tanto quimicamente, 

quanto em ocorrência nas águas subterrâneas, causando manchas em louças e 

sanitários. É menos abundante do que o ferro nas rochas, por isso, seus teores em 

águas naturais são menores, quase nunca ultrapassando 2 mg/L, e sendo mais 

abundantes em águas ácidas. Oriundos de resíduos industriais, drenagem ácida de 

minas e ação microbiana (MANAHAN, 2013; FEITOSA, 2008). 

Em águas naturais, o manganês ocorre nas formas dissolvida e suspensa, que variam 

conforme pH e potencial redox. A água subterrânea anaeróbia frequentemente 

contém níveis elevados de manganês dissolvido. Em rios, o elemento é transportado 

em adsorção às partículas suspensas dos sedimentos (CETESB, 2011). 

A principal fonte de exposição humana é por consumo de alimentos ou suplementos 

nutricionais contendo o manganês, no entanto, o metal exibe baixa toxicidade após a 

ingestão. O MS fixa o VMP do manganês, para águas potáveis, em 0,1 mg/L, sendo, 

também, referenciado pelo CONAMA (Tabela 1). 

Sabe-se pouco sobre o nível tóxico dos compostos de manganês, entretanto, as 

evidências apontam que vários desses compostos podem induzir efeitos 

neurológicos, observados na exposição crônica humana por via inalatória e na 

exposição crônica e intermediária de animais expostos por via oral (CETESB, 2011). 
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g) Níquel (Ni) 

O metal níquel forma compostos inorgânicos solúveis, com os hidróxidos, sulfatos, 

cloretos e nitratos, e insolúveis, como os óxidos e sulfetos. Também é encontrado em 

minérios associados ao ferro (MANAHAN, 2013; CETESB, 2012). 

O elemento está presente no meio ambiente em concentrações traços e, seus níveis 

naturais encontrados na água doce variam de 2 a 10 µg/L; na água superficial varia 

entre 5 a 20 μg/L; e, de 0,2 a 0,7 µg/L na água do mar. Contaminação de águas com 

níquel, geralmente estão associadas a descarga de efluentes industriais contendo altos 

níveis do metal (DAMASCENO, 1996). 

Seu valor máximo permitido pelo MS é de 0,07 mg/L, para águas potáveis e, 

referenciado pelo CONAMA, em todas as classificações de água (Tabela 1). Pode 

chegar à hidrosfera por deposição seca e/ou úmida a partir da atmosfera, erosão de 

solos e rochas, lixo municipal e efluente industrial. Nos rios, é transportado como 

partículas precipitadas com material orgânico (CETESB, 2012). 

O níquel é utilizado na produção de ligas, baterias alcalinas, moedas, pigmentos 

inorgânicos, próteses clínicas, dentárias, na fabricação da margarina e manteiga a 

partir de gorduras líquidas, mas principalmente, na fabricação de aço inoxidável. 

A exposição humana ao níquel pode ocorrer por inalação de ar, ingestão de água e 

alimentos ou contato com a pele. A ingestão aguda pode ocasionar dor de estômago e 

alterações sanguíneas (aumento de glóbulos vermelhos) e renais (perda de proteínas 

na urina). A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classifica os 

compostos de níquel como cancerígenos para o ser humano. 

 

3.3 Isótopos 

 

No ciclo hidrológico, a presença de isótopos ambientais, estáveis ou radioativos, vem 

sendo utilizada nas últimas décadas em estudos de águas subterrâneas, destacando-se em 

hidrologia os isótopos deutério (D = ²H), oxigênio-18 (18O), trítio (T = ³H) e carbono-14. Os 

isótopos dos elementos químicos são reconhecidos por manterem o mesmo número atômico, 

mas diferentes números de massa, provocada pela variação do número de nêutrons. Sua 

abundância relativa entre os outros isótopos na natureza é modificada num processo chamado 

de fracionamento isotópico (SILVEIRA e SILVA JÚNIOR, 2002).  
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Os isótopos naturais estáveis encontram-se no ambiente e nas águas naturalmente em 

quantidades abundantes suficientes que permitem seu uso como marcadores ou traçadores, 

sendo considerado como as mais importantes variações isotópicas na água o oxigênio-18 

(18O) e o deutério (D). As razões isotópicas de abundância 18O/16
O ≈ 0,204‰ e D/H ≈ 

0,015‰ caracterizam um determinado tipo de água, e dependem das chuvas que produzem a 

recarga, permitindo, dessa forma, o desenvolvimento de estudos de origem da água 

subterrânea, de recarga e dos fenômenos de evaporação (GOMES et al., 2007; SILVEIRA e 

SILVA JÚNIOR, 2002; CARNEIRO et al., 1998; CASTANY, 1975, tradução nossa).  

O conteúdo destes dois isótopos, na água natural, sofre modificação devido ao 

fracionamento das moléculas de água, ocasionado pelas diferenças de propriedades físico-

químicas. Segundo Dansgaard (1964), as concentrações médias mais abundantes de moléculas 

nas águas naturais são: H2O
16 (99,7%), H2O

18 (0,20%) e HDO16 (0,032%). 

As medidas das variações isotópicas se fazem em relação a uma amostra padrão 

estabelecida para a água dos oceanos, o chamado Vienna Standard Mean Ocean Water 

(VSMOW) e, expressadas por δ‰ (δ
D 

= para o Deutério; δ
18 = para o 18O), através da 

fórmula: 

 

  
              

     
                                                                                                            (1) 

 
considerando “A”, a concentração em D ou em O

18 expressada, respectivamente, pela razão 

D/H e 18O/16O. 

Segundo IAEA (1967), os coeficientes α de fracionamento isotópico da água na 

evaporação para o D e o 18
O, em condições ambientais normais, sendo “P” a pressão de vapor, 

são: 

 

   
      

      
                                                                                                                    (2) 

 

      
     

   

        
                                                                                                            (3) 

 

Os valores apresentados se modificam em ambientes de temperaturas elevadas e 

condições anormais de salinidade (alta condutividade). Em condições de equilíbrio, o 

fracionamento para a evaporação e a condensação é dado, respectivamente, por: 
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δ = 1 / (  - 1) e  δ =   - 1                                                                                                         (4) 

 

e, em condições de desequilíbrio o fracionamento é menor, afetando ambos os isótopos. As 

amostras com δ positivos são, normalmente, chamadas de pesadas, e as de valores negativos, 

de leves. 

Os conteúdos de D e δ18 em chuvas são influenciados pelos seguintes fatores: 

a) Distância ao mar: o vapor gerado apresenta um δ, ligeiramente, negativo (δ
D ≈      

-10‰), diminuindo ao passo que adentra no continente, e gerando chuvas cada vez 

mais leves quanto mais se afasta do mar. 

b) Temperatura: em zonas frias se produz um vapor mais leve do que em zonas mais 

quentes. O valor médio de δ
18 varia, segundo a equação: 

 

δ
18 

(‰) = 0,7. ta (ºC) – 13,9                                                                                        (5) 

 

onde, “ta” é a temperatura média anual. Carneiro et al. (1998) estudando o Vale do 

Gurguéia, no Piauí, obtiveram valores de δ
18 entre -4‰ e -5,6‰, acusando idade 

aproximada de 10000 anos, que se apresentaram pouco mineralizadas, baixa 

condutividade elétrica (CE), se diferenciando dos teores, normalmente, encontrados 

em águas do Nordeste e, δ
18 em torno de -3,5‰, considerando representar mistura de 

águas. (Efeito de Temperatura). 

c) Altitude: em regiões topograficamente altas, a diminuição da temperatura faz com 

que as chuvas sejam mais leves do que em regiões mais baixas. (Efeito de Altitude). 

d) Quantidade: em regiões úmidas as gotas de chuva podem sofrer uma troca 

isotópica com a umidade ambiental, se esta apresentar composição diferente. 

Entretanto, esse efeito só importa em chuvas pouco intensas ou no início das chuvas 

de maior intensidade. Chuvas mais duradouras proporcionam uma água mais leve, 

portanto, existem variações estacionais no conteúdo de D e 18O que dependem, não 

somente da variação da temperatura, mas também da pluviometria e da origem do ar 

úmido (CUSTÓDIO e LLAMAS, 1983, tradução nossa). (Efeito de Quantidade). 

A água superficial está submetida à evaporação, revelando um desequilíbrio nas 

condições dinâmicas do sistema. Durante a evaporação, as moléculas de H2O
16 

(leves) evaporam mais facilmente e rápidas do que as de H2O
18 e HDO16 (pesadas), 
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enriquecendo em isótopos pesados a água remanescente (SILVEIRA e SILVA 

JUNIOR, 2002). 

A relação D/18O representada em gráfico se baseia que em uma evaporação em 

condições de equilíbrio, a relação dδ
18/ dδ

D = 8. De forma, que os pontos representativos 

recaem sobre uma reta, a Reta Meteórica Mundial (DANSGAARD, 1964), cuja equação para 

a água da chuva é: 

 

δ
D = 8 . δ18 + 10                                                                                                                        (6) 

 

Salati et al. (1979a apud SILVEIRA e SILVA JUNIOR, 2002) apresentam a reta 

meteórica local, próxima à reta meteórica mundial, obtida pelo estudo de várias estações 

meteorológicas da região Nordeste: 

 

δ
D = 10 (±2) + 8,2 (±0,8) . δ

18                                                                                                                                                    (7) 

 

 Em lugares de escassa vegetação pode existir uma evaporação da água retida no 

terreno, ocasionando um enriquecimento isotópico que chega ao aquífero, quando a água 

consegue alcançá-lo. Dessa forma, geralmente as águas subterrâneas possuem uma 

composição isotópica igual ou pouco superior à infiltração local. Em zonas áridas a 

evaporação da chuva, durante sua precipitação, dos rios e dos reservatórios superficiais, 

também, ocasiona um aumento nos valores de δ
18 e δ

D, principalmente durante os períodos 

secos (GOMES, 2001; GONFIANTINI, 1974 apud CUSTÓDIO e LLAMAS, 1983, tradução 

nossa), porém esta variação depende da época do ano, da intensidade e da duração da chuva. 

Em aquíferos se observa a influência de rios, lagos ou canais que o abastecem, 

acarretando uma composição isotópica mais pesada, diferente das águas pluviais locais, 

podendo servir para identificar a origem das águas de recarga. 

Silveira e Silva Junior (2002) fizeram um resumo sobre os estudos isotópicos 

realizados no Brasil, os quais foram iniciados no Nordeste e na Amazônia, referenciando 

trabalhos do início da década de 1970, até o ano de 1998.  

O uso de isótopos ambientais no Nordeste, foi observado em estudos na bacia do 

Cariri (SANTIAGO et al., 2007 e 1996), na bacia Potiguar (FRISCHKORN, SANTIAGO e 

TORQUATO, 1988), na bacia do Piauí – Maranhão (SANTIAGO et al., 1981; 

FRISCHKORN e SANTIAGO, 1992; CARNEIRO et al. 1998), e na sub-bacia do Baixo 
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Jaguaribe, na região aluvionar de Banabuiú (MOURA, 2013, 2008; SALES NETO, 1997) e 

Limoeiro do Norte (GOMES et al., 2007). 

Costa Filho et al. (1998) negou que a salinização de aquíferos costeiros no Recife 

estivesse sendo ocasionada pela intrusão marinha, através de estudos da diferença isotópica 

(δ18 e δD) entre a água subterrânea e a água do mar. Presumindo pelas pesquisas, portanto, 

que a salinização da água subterrânea é ocasionado por outros fatores (tempo de residência, 

litologia) e que influem na composição isotópica do δ
18. 

Santiago (1984) avaliou a dependência de δ
18 da chuva, da distância à costa, dos 

municípios de Fortaleza (10 km), Pentecoste (50 km), Inhuporanga (65 km) e Paramoti (75 

km), através da correlação (δ
18 X Distância):  

 
δ

18 ‰ = − 0,019 (x / km)                                                                                                 (8) 

 

Gomes et al. (2007) aplicaram a equação para a área de Limoeiro do Norte, obtendo 

um valor de δ18
‰ ≈ -3,2‰ para as chuvas da região; o mesmo valor foi aplicado por Moura 

(2008) e Sales Neto (1997). 

Para o município de Itaiçaba, que dista 22 km do litoral (ITAIÇABA, 2013), devido 

à proximidade com o mar (Figura 5), é esperado em relação ao δ18, valores menos negativos 

para as chuvas.  

 
FIGURA 5 – Distância do município de Itaiçaba em relação ao oceano 

 
Fonte: Adaptado de CPRM, 2013. 
   = sede municipal. 

 

Não existem valores de referência para o município nas literaturas, portanto, o valor 

de 18 adaptado para a sua chuva é o mesmo considerado para o município de Fortaleza, 

devido a Itaiçaba também estar situada no litoral e apresentar praticamente os mesmos índices 

pluviométricos da capital. Além disso, uma série de 10 anos de medida 18 da chuva 

oceano 
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representa melhor a razão isotópica da água subterrânea, a qual é a acumulação de várias 

chuvas, do que a medida de, por exemplo, apenas um ciclo hidrológico. De acordo com IAEA 

(1981), o valor médio de 18 para Fortaleza, considerando uma média de 10 anos (1965 – 

1976), é de -2,90 (Tabela 2). Estes dados são os únicos fornecidos pelo órgão para referência, 

pois não foi dada continuidade às medições para o dito município. 

 
TABELA 2 – Valor médio de δ18 para o município de Fortaleza 

Ano 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Pluviometria 1615 1392 1787 1193 2093 1423 2272 2558 1854 1365 
18O 

(Média anual) 
-7,09 -3,67 -1,81 -1,38 -3,06 -2,32 -1,91 -4,06 -2,77 -1,68 

18O 

(Média de 10 anos) 
-2,90 

Fonte: IAEA, 1981.  
 

 
3.4 Balanço Hídrico 

 

O estudo do balanço hídrico é utilizado com o fim de se obter previsões sobre a 

recarga hídrica subterrânea, os aportes e as perdas, o comportamento do sistema e a melhor 

utilização dos recursos hídricos. De forma geral, a recarga subterrânea contribui para o 

aumento da reserva hídrica subterrânea permanente ou temporária de um aquífero, partindo de 

um princípio de continuidade, onde as diferenças entre entradas e saídas se igualam a variação 

do armazenamento dentro do sistema. Refere-se a um período determinado e todos os 

elementos hão de relacionar-se, obrigatoriamente, ao mesmo período. Objetivando os recursos 

explotáveis, usualmente se estima o cálculo do balanço hídrico durante um período anual ou 

mensal, considerado como balanço hídrico global (FEITOSA, 2008; CASTANY, 1975, 

tradução nossa). 

O balanço anual é referenciado pelo ano hidrológico, que é determinado pelo estudo 

estatístico da pluviometria. Os dados podem ser tomados para um ano hidrológico 

determinado (ex: outubro de 1961 a setembro de 1962) ou para as médias anuais de um 

período maior, considerado como ano hidrológico médio (ex: outubro de 1942 a setembro de 

1962). Dessa forma são calculados, respectivamente, o balanço hídrico anual e o balanço 

hídrico anual médio. Entretanto, o cálculo do balanço anual não é bem equilibrado devido a 

diversos fatores, dentre eles a frequente intervenção antrópica, a variação da reserva, os erros 

e aproximações nas medições dos dados. Observa-se que a explotação da água subterrânea 



51 

aumenta as perdas por evapotranspiração, devido ao processo de recirculação da água de 

infiltração (CASTANY, 1975, tradução nossa). 

O ciclo hidrológico se torna o principal componente do balanço hídrico onde, o 

elemento fundamental na análise é a Bacia Hidrográfica, definida como uma área limitada por 

um divisor de águas, separando-a das bacias adjacentes, e que capta a água pluviométrica 

através de superfícies vertentes e a converge para um único ponto de saída, o exutório. O 

volume que chega aos cursos de água depende do tamanho da bacia, da precipitação total, do 

regime hídrico e das parcelas de evaporação, evapotranspiração e infiltração (BORSATO e 

MARTONI, 2008).  

Naturalmente, a recarga subterrânea pode ocorrer por precipitação, rios, lagos, e 

canais, ou como fenômenos induzidos por ação antrópica através de atividades agrícolas e de 

urbanização (MOURA, 2008). Há varias formas de se estimar a recarga subterrânea 

dependendo do número e tipo de fontes de recarga a se considerar, chegando-se a agrupar 

esses métodos em cinco grupos: medidas diretas, balanço hídrico, aproximações Darcinianas, 

técnicas que utilizam traçadores e outros, que incluem métodos empíricos (LERNER, 1990 

apud VASCONCELOS, 1999). 

Considerando apenas a recarga direta, destacam-se os métodos do balanço hídrico, 

onde se estima a água que infiltra, restando determinar a quantidade que atravessa a zona não 

saturada (ZNS) e, o método de variação do nível potenciométrico, de observação direta da 

resposta do aquífero à recarga, pela medida do nível hidrostático, e possuem uma utilização 

preferencial àquelas que exigem observações mais específicas (MOURA, 2008).  

O Balanço Hídrico Climatológico (BHC) foi desenvolvido por Thornthwaite e 

Mather (1955 apud PEREIRA, 2005) para se determinar o regime hídrico de um local, 

necessitando de dados simples, como apenas a capacidade de retenção de água no solo (C), a 

precipitação pluviométrica total (PPT), e a estimativa da evapotranspiração potencial (ETP) 

em cada período de uma série. Com essas três informações básicas, o BHC permite deduzir a 

evapotranspiração real (ETR), a deficiência ou o excedente hídrico, e o total de água retida no 

solo em cada período (Itotal) (PEREIRA, 2005).  

A infiltração (C) é um conceito introduzido no ciclo hidrológico por Horton (1933) e 

descreve a capacidade de um dado solo em absorver a precipitação atmosférica, sofrendo 

interferências da intensidade da chuva, do tempo de precipitação e das características do 

sedimento.  

A capacidade de infiltração pode ser influenciada por fatores da qualidade da água no 

que se refere aos totais de sais e ao teor de sódio em relação aos teores de cálcio e magnésio. 
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Sendo diretamente proporcional ao aumento da salinidade na água (AYERS & WESTCOT, 

1991). 

Após a infiltração, a água pode ser subdividida em três parcelas: a primeira 

permanece na ZNS; a segunda pode fluir lateralmente, ainda na ZNS, podendo alcançar os 

leitos dos cursos d’água; e, a terceira parcela pode infiltrar até a zona saturada (nível freático), 

constituindo-se na sua recarga (FEITOSA, 2008). 

Objetivando-se fornecer uma estimativa da parcela pluviométrica disponível para a 

recarga subterrânea do município de Itaiçaba, designada de Infiltração efetiva (Ie), fez-se uso 

do método do balanço hídrico, segundo a fórmula proposta por Thornthwaite. Para tal fim, foi 

consultado o banco de dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME), obtendo-se informações da temperatura e uma série histórica pluviométrica de 

32 anos, referente ao período de 1981 a 2012 (APÊNDICE B).  

Aplicaram-se os valores na fórmula de Thornthwaite para cálculo da 

Evapotranspiração Potencial, em seguida, outro cálculo para a Evapotranspiração Real e, 

finalmente, para a Infiltração Efetiva. 

 

3.5 Vulnerabilidade de um Aquífero 

 

Para a proteção de um manancial hídrico se necessita do conhecimento detalhado 

acerca do perigo de contaminação a que determinada área está associada, que pode ser 

explicada como a interação entre a vulnerabilidade do aquífero a ser contaminado e a carga 

contaminante.  

Vários aspectos podem influenciar na determinação da vulnerabilidade de um 

aquífero, e seu significado varia conforme o contexto onde se insere. Aquíferos livres e rasos 

em terrenos permeáveis, geralmente, são os mais vulneráveis. No meio técnico-científico, 

uma das definições mais utilizadas é que a vulnerabilidade significa a “susceptibilidade 

intrínseca do meio aquífero em ser adversamente afetado por uma carga contaminante 

antrópica” (HIRATA & FERNANDES, 2008, p. 405). 

Segundo Foster (1987), a vulnerabilidade é um conjunto de características inerentes 

aos estratos sedimentares que se encontram entre a superfície do solo e a zona saturada, as 

quais determinam a susceptibilidade da área em sofrer com as mudanças físicas e químicas 

ocasionadas por contaminantes que são, serão ou poderão atuar na zona vadosa. Em outros 

termos, é o maior ou o menor grau de disponibilidade que esse aquífero apresenta em sofrer 

contaminação. 
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Tal conceito foi, primeiramente, utilizado nos Estados Unidos, na década de 1960; na 

França e no Brasil, na década de 1970; e, ampliou-se nos anos de 1980, sendo assimilado por 

vários outros autores (HIRATA & FERNANDES, 2008). 

As cargas contaminantes podem ser distribuídas espacialmente (plumas de 

contaminação) por duas fontes de contaminação: difusa e pontual. Nas fontes difusas se 

desconhece a concentração e a disposição em superfície dos contaminantes, como pode 

ocorrer, por exemplo, em áreas urbanas sem ou com serviço precário de esgoto e, áreas com 

uso agrícola do solo. As fontes pontuais facilitam a identificação da contaminação por 

gerarem plumas mais definidas do que as difusas. Podem advir através de atividades 

industriais, lagoas de efluentes, disposição de resíduos sólidos, postos de combustíveis, 

cemitérios, curso de água superficial contaminado, etc. 

A interação entre a carga contaminante e a intensidade da contaminação não 

apresenta relação direta. Pequenas quantidades de compostos químicos podem gerar grandes 

plumas de contaminação, dependendo do poder de atenuação da ZNS e da carga hidráulica 

associada. O risco de contaminação é a probabilidade de uma água em ser contaminada, 

alcançando teores acima dos padrões de potabilidade estabelecidos. O grau do risco depende 

da interação entre as características das cargas contaminantes – aplicação, volume, extensão, 

intensidade, composição e duração – e, da vulnerabilidade do sistema (MESTRINHO, 2011). 

Foster & Hirata (1988) definem o conceito de perigo de contaminação das águas 

subterrâneas como a inter-relação entre a vulnerabilidade do aquífero e uma carga 

contaminante já existente. 

De acordo com a carga contaminante, podem-se classificar dois tipos de 

vulnerabilidade: a integrada e a específica. A vulnerabilidade integrada é designada quando o 

seu tratamento é geral, considerando um contaminante universal em condições típicas de 

contaminação. Em contrário, a vulnerabilidade específica considera um tratamento separado 

para cada contaminante, grupos ou atividades do mesmo. 

As características do meio visam atenuar e reter contaminantes da superfície, 

oriundos da ação antrópica, de chegar ao aquífero. Portanto, haverá contaminação se os 

poluentes ultrapassarem as camadas sobrejacentes ao aquífero, ou se forem quimicamente 

persistentes e a sua concentração superar a capacidade de atenuação imposta pelas tais 

camadas. O solo é um dos maiores defensores de aquíferos contra este tipo de contaminação. 

Além de localizar-se entre a carga poluente e a zona saturada, possui características bio-

físico-químicas (mecanismos de sorção, troca catiônica, precipitação, biodegradação, etc.) que 
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induzem a degradação de muitas substâncias e micro-organismos patogênicos antes que eles 

alcancem o aquífero (FEITOSA, 2008). 

A capacidade de atenuação da área ao sofrer efeitos adversos de cargas através da 

integração de atributos lito e hidrogeológicos nos capacita a determinar a vulnerabilidade de 

uma área (TAVARES et al., 2009). Entretanto, na prática, observa-se que muitos dos fatores 

ou não estão disponíveis ou são de difícil determinação, assim, a avaliação da vulnerabilidade 

de um aquífero pode ser realizada através de vários métodos, mas o GOD (FOSTER & 

HIRATA, 1988) é considerado o mais prático deles (MONTEIRO et al, 2002).  

Dentre os diferentes métodos de cartografia de vulnerabilidade e perigo de poluição 

de aquíferos, pode-se citar: Sintacs (CIVITA et al., 1990); GOD (FOSTER & HIRATA, 

1988); DRASTIC (ALLER et al., 1987); Groundwater Vulnerability Map for Nitrate 

(CARTER et al., 1987); Le Grand-Brown (LE GRAND, 1983); Mapa de Vulnerabilidade 

(DUARTE, 1980); etc. 

Foster (1987) desenvolveu um esquema prático de avaliação do índice de 

vulnerabilidade do aquífero, o qual, posteriormente, foi melhorado por Foster & Hirata 

(1988), e recebeu o nome de GOD em referência as iniciais em inglês dos parâmetros 

avaliados. Assim, entende-se que a hidrologia não é uma ciência exata e a solução de 

problemas práticos, portanto, quase sempre exige simplificações, desde que razoavelmente 

justificadas. 

As informações necessárias à aplicação deste método são compostas por dados 

hidrogeológicos inerentes ao aquífero estudado, referentes aos seguintes fatores: 

a) G – grau de confinamento do aquífero (Groundwater Hydraulic Confinement). 

Classificados em: confinado, semi-confinado ou livre; 

b) O – ocorrência e natureza composicional da zona não saturada (grau de 

consolidação e natureza litológica) (Overlying Strata); 

c) D – distância da superfície até o nível estático d’água (Depth to Groundwater 

Table). 

A cada variável é atribuído um valor gradacional de 0 ou 0,3 a 1 que, multiplicados 

entre si, definem o grau de vulnerabilidade do aquífero (Figura 6). 

Hirata & Fernandes (2008) afirmam que este método foi uma das técnicas para a 

determinação de vulnerabilidade mais utilizadas na América Latina e Caribe durante os anos 

1990, por causa da simplicidade de conceitos e aplicação. 

 

 



55 

FIGURA 6 – Esquema do método de vulnerabilidade GOD 

 

Fonte: Foster & Hirata, 1988.  

 

Os estudos voltados à vulnerabilidade, de certa forma, objetivam ampliar os 

conhecimentos sobre os aquíferos, as zonas de recarga e de circulação da água, valendo-se de 

estudos hidrogeoquímicos, isotópicos e condicionamentos climáticos. 

Assim, como um dos passos na identificação dos perigos ambientais, o zoneamento 

da vulnerabilidade e sua representação cartográfica de potenciais áreas críticas poderiam 

auxiliar na identificação das prioridades de ação por parte de órgãos de controle ambiental. 
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4 FONTES POTENCIAIS DE CONTAMINAÇÃO  

 

O conceito entre contaminação e poluição é distinto. Na poluição, observa-se a 

alteração artificial da qualidade físico-química da água, suficiente o bastante para ultrapassar 

padrões pré-estabelecidos para determinado fim. A contaminação é produzida pela presença 

de organismos patogênicos, substâncias tóxicas e/ou radiativas na água, em teores prejudiciais 

à saúde do homem. Desta forma, diz-se que toda a água contaminada é poluída, mas o inverso 

nem sempre acontece, exceto quando a água poluída afeta a saúde do homem (FEITOSA, 

2008).  

A degradação do meio ambiente vem há décadas sendo alvo de estudos nas mais 

variadas áreas das ciências. As descargas de produtos químicos inadequados, de resíduos 

industriais e urbanos, tanto sólidos quanto líquidos, crescem diariamente e, muitas vezes, sem 

controle, em meio ao crescimento urbano e rural das cidades. 

As contaminações ao meio ambiente têm origens diversas, sendo mais comuns 

aquelas provocadas por atividades industriais, domésticas e agrícolas. A principal causa de 

poluição da água é a atividade agrícola, seguida pela indústria e mineração (MANAHAN, 

2013).  

Segundo Manahan (2013, p. 16): 

Uma definição razoável diz que um poluente é uma substância presente em 
concentrações maiores que a natural, resultado da atividade humana que tem um 
efeito final nocivo no ambiente ou em algo de valor nele. Os contaminantes, que não 
são classificados como poluentes a menos que tenham algum efeito prejudicial, 
causam desvios na composição normal de um ambiente. 
 

Anualmente, retiramos cerca de 70% da água de rios, lagos e aquíferos para irrigar 

um quinto da plantação mundial, que produz 40% dos alimentos; a indústria utiliza 20% e, os 

outros 10% são consumidos pelas cidades e residências. A lenta circulação das águas nos 

aquíferos, a capacidade de adsorção dos terrenos, o grande volume de água que armazenam e 

etc., fazem com que as contaminações se manifestem lentamente (MILLER JR, 2012; 

FEITOSA, 2008; CASTANY, 1975, tradução nossa). 

A carcinicultura, os efluentes municipais e a agricultura, sem o devido controle, têm 

registrado efeitos deletérios sobre os corpos d’água em função da emissão de altas cargas de 

nutrientes, material em suspensão e da matéria orgânica liberada para as águas costeiras 

adjacentes (JONES et al., 2001; ARAÚJO et al., 2006).  
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Os nutrientes com maior probabilidade de serem limitantes ao ambiente são os 
elementos ‘fertilizantes’: nitrogênio, fósforo e potássio. Todos estão presentes no 

esgoto e são, claro, encontrados nos deflúvios de campos intensamente fertilizados, 
sendo também constituinte de diversos tipos de resíduos industriais. Além disso, 
podem ser oriundos de fontes naturais – o fósforo e o potássio presentes em 
formações minerais e o nitrogênio fixado por bactérias, cianobactérias ou gerado por 
descargas elétricas atmosféricas. (MANAHAN, 2013, p. 197). 
 

Existem diversos tipos de poluentes que podem contaminar uma água, quer seja ela 

superficial ou subterrânea (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Tipos gerais de poluentes aquáticos 

Classe de Poluente Importância 

Elementos-traço Saúde, biota aquática, toxicidade 

Metais Saúde, biota aquática, toxicidade 

Metais ligados a compostos orgânicos Transporte de metais 

Radionuclídeos Toxicidade 

Poluentes Inorgânicos Toxicidade, biota aquática 

Amianto Saúde humana 

Nutrientes de algas Eutrofização 

Acidez, alcalinidade, salinidade (em 
excesso) 

Qualidade da água, vida aquática 

Poluentes orgânicos-traço Toxicidade 

Bifenilas policloradas Possíveis efeitos biológicos 

Pesticidas Toxicidade, vida aquática, vida selvagem 

Resíduos de petróleo 
Efeitos na vida selvagem, propriedades organolépticas da 

água 

Esgoto, resíduos humanos e animais Qualidade da água, níveis de oxigênio 

Demanda bioquímica de oxigênio Qualidade da água, níveis de oxigênio 

Patógenos Efeitos na saúde 

Detergentes 
Eutrofização, vida selvagem, propriedades organolépticas da 

água 

Carcinógenos químicos Incidência de câncer 

Sedimentos Qualidade da água, biota aquática, vida selvagem 

Gosto, odor e cor Propriedades organolépticas da água 

Fonte: MANAHAN, 2013. 
 

Referindo-se aos indicadores de poluição presentes nas águas, nomeiam-se de 

“indicadores de poluição aquática” as substâncias que revelam a presença de fontes 

poluidoras, e de “bioindicadores de poluição aquática” os organismos que vivem ou 

intimamente se associam com corpos hídricos, fornecendo evidências de poluição quer por 

acumulação de poluentes aquáticos ou seus metabólicos, ou quer pela exposição a esses 

poluentes. No primeiro caso toma-se como exemplo as bactérias Escherichia coli (E. coli), 
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como presença indicadora de esgotos no corpo hídrico e, no segundo, os peixes, por serem os 

bioindicadores mais comumente utilizados (MANAHAN, 2013). 

Os poluentes do meio ambiente podem ser classificados como: 

a) Poluentes de fontes pontuais: fábricas, usinas de tratamento de esgotos, minas 

subterrâneas, navios petroleiros, etc. 

b) Poluentes de fontes difusas: depósito pela atmosfera, escoamento de substâncias 

químicas em águas superficiais vindas de plantações; confinamentos de animais; 

florestas desmatadas; ruas urbanas; estacionamentos. 

Nos subitens a seguir são descritos os principais meios pelos quais as águas 

superficiais e subterrâneas podem sofrer intervenções patógenas, abordadas nesta pesquisa. 

 

4.1 Construção dos poços 

 

Os poços por serem construções ligadas diretamente ao aquífero são considerados 

meios de contaminação indireta de um aquífero. 

Poços mal construídos, com cimentação deficiente, revestimentos corroídos e poços 

negros podem ocasionar a contaminação da água de um aquífero mais profundo pela entrada 

de sedimentos e água contaminada, oriundos das camadas superiores atravessadas pelo poço 

(FEITOSA, 2008).  

Poços amazonas abandonados podem servir de receptores de lixo e/ou animais 

mortos, além de atuarem como possíveis “armadilhas” para animais e pessoas se não tiverem 

devidamente protegidos. 

 

4.2 Efluentes de fossas sépticas  

 

Os acidentes com rompimento de fossas sépticas e rede de esgotos são comuns. 

O uso de fossas sépticas e drenos contribuem para que o material filtrado (águas 

residuárias e esgotos) seja lançado acima ou abaixo da superfície do solo e alcance o terreno, 

tornando-se um dos principais eventos prováveis de contaminação da água subterrânea 

(FEITOSA, 2008; CASTANY, 1975, tradução nossa), que originam compostos ricos em 

nitrogênio, fósforo e metais pesados. 

Os esgotos oriundos do processamento de alimentos, fontes industriais e domésticas 

apresentam em sua composição uma ampla lista de poluentes, inclusive de natureza orgânica. 
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Em sistemas urbanos podem ser encontrados alguns destes principais poluentes e substâncias: 

compostos orgânicos refratários, vírus, bactérias patogênicas, detergentes, fosfatos, graxas e 

óleos, sais, metais, agentes quelantes, sedimentos, objetos flutuantes, etc (MANAHAN, 

2013). 

Outro contaminante comum, oriundo do sistema séptico e presente na água 

subterrânea, é o nitrato que acaba sendo transportado pela água (FEITOSA, 2008). 

 

4.3 Atividades agrárias 

 

Segundo Manahan (2013, p. 508), “o deslocamento de espécies nativas, a destruição 

de habitats selvagens, a erosão, a poluição por pesticidas e outros aspectos fundamentais da 

agricultura têm grande potencial para causar danos ambientais”. 

Uma fonte de poluição de grande impacto é a poluição oriunda da atividade 

agropecuária, decorrente da eliminação do esterco de animais e do uso de agrotóxicos e 

fertilizantes. 

A agricultura vem contribuindo progressivamente para a degradação da qualidade da 

água através do lançamento de efluentes poluentes. Embora traga muitos benefícios e, seja um 

dos principais componentes da economia mundial, a agricultura irrigada pode ocasionar 

impactos negativos, tais como: a modificação do ambiente, o elevado consumo da 

disponibilidade hídrica local, a contaminação dos recursos hídricos, a salinização, a 

degradação dos solos, etc (BRASIL, 1997). 

Uma das formas de contaminação pode ser referida ao excesso de água que retorna 

aos cursos d’água superficiais e ou subterrâneos, levando alta concentração de sais, nutrientes, 

herbicidas, pesticidas e fertilizantes minerais e naturais dissolvidos (Figura 7), ação esta, 

preocupante em áreas mal drenadas ou com escassa recarga natural, irrigadas com água 

subterrânea, porque podem adquirir elevados teores de sais e dureza contribuindo para a 

deterioração da qualidade da água, inclusive devido à fertilização das áreas ser repetida 

anualmente (FEITOSA, 2008; QUIRINO et al., 2000; CASTANY, 1975, tradução nossa). 

A salinização é uma forma particular de poluição do solo, que com a ajuda antrópica 

através da exploração agrícola somada à irrigação, ocasionando a subida do nível da água 

pode elevar os teores de sais, em solução num lençol freático, até o nível do terreno. Com a 

ação da evaporação, os sais dissolvidos tendem a se concentrar no solo, os quais retornam ao 

manancial hídrico através da lixiviação ocorrida em épocas chuvosas.  
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A Figura 7 representa um esquema prático de como ocorre a salinização, ocasionada 

pela subida do nível da água através das franjas capilares na zona vadosa. 

 
FIGURA 7 – Exemplo de salinização do solo 

 
Fonte: BRAGA et al., 2005. 
 

O trecho ao longo do Rio Jaguaribe, entre as barragens do açude Castanhão e de 

Itaiçaba, é o maior agropólo de cultivo com irrigação implantado pela Secretaria da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (SEAGRI) e, durante monitoramento nos anos de 

2003 e 2004, as águas do rio apresentavam uma tendência de depreciação da qualidade da 

água com o aumento da concentração de alguns parâmetros físico-químicos (ARAÚJO et al., 

2006). 

Fertilizantes aplicados no solo, lodo de estação de tratamento, estercos, aviários e 

etc, podem produzir compostos ricos em nitrogênio, fósforo e metais pesados. 

Além do risco de salinização, essa atividade demanda uma alta taxa de consumo de 

água para a irrigação, sendo necessária a retirada constante de água tanto dos rios, quanto 

subterrânea. 

A Tabela 4 apresenta as diversas culturas plantadas na região do Baixo Jaguaribe e 

sua necessidade hídrica para a irrigação, anual ou por ciclo de plantio. 
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Tabela 4 – Necessidade de irrigação (lâmina líquida) anual ou por ciclo de produção, no 
Baixo Jaguaribe 

Cultura 
Consumo Hídrico 

(mm) 
Tempo Cultura 

Consumo Hídrico 
(mm) 

Tempo 

Acerola 1667 Anual Uva 1381 Anual 
Graviola 1412 Anual Plantas Ornamentais 1568 Anual 
Banana 1568 Anual Capim / pasto 1176 Anual 
Goiaba 992 Anual Hortaliças 1568 Anual 
Manga 1114 Anual Forragem 1637 Anual 

Caju 1020 Anual Melancia 224 Ciclo 
Cana de açúcar 1637 Anual Melão 172 Ciclo 

Maracujá 1082 Anual Milho 227 Ciclo 
Sapoti 1114 Anual Cebola 280 Ciclo 

Laranja / Limão 1261 Anual Pimenta 203 Ciclo 
Coco 1568 Anual Arroz 407 Ciclo 

Mamão 1763 Anual Feijão 192 Ciclo 

Fonte: Modificado de BARBOSA et al. (2006). 

 

4.4 Efluentes de carcinicultura 

 

No Brasil, o crescimento da atividade de carcinicultura, iniciada no Rio Grande do 

Norte na década de 1970, foi estimulado pela elevada rentabilidade econômica e apoio 

financeiro dos órgãos públicos, apoiados na sua capacidade de gerar emprego e renda para o 

desenvolvimento regional. Apresentou um crescimento acentuado até o ano de 2004 sem 

ordenamento adequado e grave geração de impactos ambientais e sociais, reduzindo sua 

produção neste ano devido à sobretaxa imposta, pelos Estados Unidos, às importações da 

criação e a falta de crédito. Os empresários brasileiros decidiram, portanto, expandir a 

exportação para a Europa e Ásia (MEIRELES et al., 2007; LEITÃO e LIMA, 2006; ABCC, 

2001).  

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), operavam no 

Ceará, em 2004, 191 fazendas de camarão, ocupando uma área de 3.804 ha. No diagnóstico 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) sobre as atividades de 

carcinicultura nas bacias hidrográficas no Estado do Ceará, foram identificadas 245 fazendas 

de camarão, em 2004, localizadas em 18 municípios do estado ocupando uma área total de 

6.069,96 ha, quase o dobro dos empreendimentos cadastrados na associação responsável. A 

maior área de criação de camarão em cativeiro do estado do Ceará (cerca de 50% de toda a 

atividade do estado) está implantada na região estuarina do rio Jaguaribe, que engloba os 

municípios de Aracati, Fortim e Itaiçaba, ocupando uma área de 1.316 ha, referentes a 122 

empreendimentos. Os municípios que comportam o maior número de criadouros, em relação 
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ao total estadual são: Aracati (31,4%), Acaraú (11,4%), Jaguaruana (11,0%) e Fortim (9,8%) 

(COSTA, 2009; CARVALHO & ROCHA, 2008; ABCC, 2005; IBAMA, 2005). 

A região Nordeste corresponde a 98% da produção nacional, com uma área de 

18.500 hectares de viveiros e, sua produção no ano de 2010 chegou a ser de 80.000 toneladas, 

retomando um desempenho de queda que acontecia após o ano de 2004 (ABCC, 2011). 

A carcinicultura gera impactos cuja extensão e magnitude variam com condições que 

incluem geografia, destruição de habitats naturais, método de cultivo, capacidade de 

assimilação dos ambientes naturais, geração e tratamento de efluentes, consumo de água, tipo 

de substâncias químicas utilizadas como alimento ou medicamento e, condições geológicas e 

hidrológicas (SENARATH e VISVANATHAN, 2001). 

Geralmente, as fazendas são instaladas na planície aluvial do rio, onde o solo é 

aluvião. Usualmente, o solo removido dos tanques e do canal é utilizado na construção dos 

taludes dos viveiros que, na maioria, são revestidos por vegetação natural, pedras, telhas, 

madeiras ou cascalhos e, algumas outras não usam qualquer tipo de revestimento. O consumo 

de água por essas fazendas dependem do tipo de solo, já que a perda de água por evaporação e 

infiltração é elevada, podendo chegar a 40 mm/dia. O consumo diário de água na região varia 

de 132 até 373 m³/ha, de acordo com a litologia e o tipo de cultivo adotado. O elevado 

consumo hídrico gera conflito pelo uso da água, além de contribuir na redução do já escasso 

recurso natural (FIGUEIRÊDO et al., 2006). 

Nas áreas de grande concentração das fazendas, o excessivo e contínuo processo de 

descarga resultante da renovação da água, contendo restos alimentares, fertilizantes utilizados 

como suplemento de nutrientes, fezes, exúvia e microrganismos mortos provindos do material 

residual orgânico e sólidos (muitos consistindo de pele e cabeça do camarão), é liberado para 

o meio adjacente ou decantados sobre os sedimentos de fundo dos tanques, atribuindo um 

aspecto enegrecido e lamoso a esses sedimentos, acarretando diversos problemas ao meio 

adjacente, como a eutrofização e a contaminação por metais pesados (BERGHEIM & 

ASGARD, 1996; LEITÃO e LIMA, 2006; BOYD, 1995). 

Um grande volume de água é liberado durante a despesca de forma rápida, 

ocasionando o arraste do material de fundo dos viveiros (LEITÃO e LIMA, 2006). 

Pesquisas referentes à origem, distribuição e emissão de cobre (Cu), zinco (Zn) e 

chumbo (Pb), originados pela contribuição das atividades de carcinicultura, na bacia do 

Jaguaribe, demonstram que altos teores de metais pesados são encontrados em cargas 

residuais nos viveiros, sedimentos do fundo do tanque e efluentes de despesca. Tais resultados 

foram direcionados como oriundos de substâncias aplicadas nas áreas de cultivo, alusivos à 
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alimentação, exúvia e insumos utilizados nos viveiros, principalmente fertilizantes e algicidas. 

Impactos relacionados com a salinização do aquífero, supressão de extensas áreas do 

ecossistema manguezal e da mata ciliar, também foram detectados (TORRES, 2009; 

MEIRELES et al., 2007; LACERDA, 2006; LOPES, 2006; SANTOS, 2005). 

A Tabela 5 apresenta os principais impactos que podem ser gerados, ao meio 

ambiente, desde a implantação das fazendas de camarão até o transporte do crustáceo. 

 
Tabela 5 - Impactos ambientais da construção de viveiros 

Atividades Impacto Ambiental Esperado 

Construção sobre solos arenosos Elevadas perdas de água por infiltração 

Retirada do solo dos tanques 
Alterações na estrutura dos solos; 

Redução da fertilidade natural 

Taludes descobertos e canais de 
drenagem com elevada inclinação 

Erosão 

Construção em área de preservação Inundações; Assoreamento dos corpos d’água 

Desmatamento 
Erosão, desequilíbrio ambiental, perda da 

biodiversidade 

Uso de água salina na aclimatação 
Aumento da quantidade de sais em corpos de 

água doce e no solo 

Consumo elevado de água 
Depleção do recurso natural; 

Maior conflito entre os usuários 

Disposição inadequada de sacos de ração, 
calcário, pós-larvas em lixões ou queima a céu 

aberto 
Contaminação do solo e do ar 

Lançamento de efluentes ricos em matéria 
orgânica e nutrientes diretamente em corpos d’água 

Aporte de sedimentos ricos em carga orgânica 
e nutrientes nos corpos d’água, contribuindo para o 

processo de eutrofização; 
Aumento da salinidade das águas de corpos 

lênticos (lagoas, açudes e outros) 

Armazenamento inadequado de insumos 
Perdas de ração e calcário, lixiviação de 

nutrientes para aquíferos e carreamento para corpos 
d’água superficiais; Eutrofização 

Lançamento de metabissulfito em corpos 
d’água e no solo 

Consumo rápido de oxigênio da água e baixa 
do pH, provocando morte da fauna e flora aquática 

Escape do camarão Mudanças na cadeia trófica dos rios 

Uso de caixas de isopor para transporte Geração de lixo não degradável 

Fonte: Modificado de Figueirêdo, et al., 2006. 
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4.5 Intrusão marinha      

 

Em ecossistemas aquáticos além de traços do íon brometo, a influência salina 

também pode ser detectada pelas elevadas concentrações nos íons cloreto e sódio (ESTEVES, 

1998). 

A água doce de um aquífero pode ser salinizada pela ascensão do cone salino nas 

estruturas de captação, principalmente nos poços produtores. Além do mais, também podem 

ocorrer em poços defeituosos, campo de óleo salino, infiltração superficial e zonas de água 

salina e aquíferos costeiros (SILVA, 2007). 

As reservas de água subterrânea próxima ao litoral podem ser contaminadas devido 

aos excessos de retirada, permitindo que a água salgada seja introduzida nos aquíferos de água 

doce utilizados no fornecimento de água para irrigação e consumo doméstico (MILLER JR, 

1931 apud MILLER JR, 2012). 

 Movimentos laterais ou verticais de águas salobras ou salgadas; meio poroso e 

perfurações mal construídas, também podem ocasionar uma intrusão salina, bem como podem 

ser resquícios de atividades industriais ou municipais, como a dessalinização de águas 

salobras (CASTANY, 1975, tradução nossa). 
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5 METODOLOGIA 

 

Para atender aos objetivos deste trabalho foi desenvolvida uma metodologia que 

envolveu cinco atividades principais. 

 

5.1 Levantamento Bibliográfico  

 

Objetivou a aquisição de dados referentes aos aspectos hidrogeológicos, mapas diversos 

sobre o tema e outras literaturas que estabelecessem uma base de pesquisa que somasse e 

direcionasse o estudo em questão. O material pesquisado faz parte de acervos pessoais e de 

particulares; das Bibliotecas de Ciências e Tecnologia e da Pós-Graduação em Engenharia, da 

UFC, da COGERH, da FUNCEME, da CPRM e, de sites especializados em publicações 

científicas.  

 

5.2 Amostragem de Água  

 

Foram realizadas três campanhas de amostragens, nos períodos abrangidos por época 

chuvosa e estiagem, ocorridas nos anos de 2012 (março e agosto) e 2013 (abril), para coleta 

de amostras e observação das obras de captação e sua, consequente, utilização. Organizou-se 

frascos para coletas, todos devidamente descontaminados, rotulados e selecionados para um 

melhor controle e agilidade no trabalho.  

Para a investigação da área foram coletadas inicialmente 24 amostras. No entanto, 

devido a dificuldades de coleta, no fim das campanhas ficou-se com 21 amostras, provindas 

de poço, chafariz, poço amazonas e rio, as quais foram destinadas à realização de análises 

físico-químicas, elementos traços, isótopos e bacteriológicas. 

Os reservatórios destinados à água para análise bacteriológica eram esterilizados e, 

após a coleta, mantidos sob refrigeração. Foram utilizados kit’s para análises microbiológicas 

contendo frasco de polietileno (previamente esterilizados), com volume para 100 mL e Placa 

de Petri com meio de cultura para contagem de Coliformes totais e E. coli.  

 Nas coletas de amostragens da água do rio Jaguaribe (RM e RJ), à montante e 

jusante da barragem, respectivamente; e, do rio Palhano (RP), os frascos foram imersos para 

se coletar água livre de matéria orgânica e sólidos em suspensão, na superfície da água. 
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Nos poços, o nível estático (NE) foi obtido por um medidor de nível, com sinal 

sonoro, da marca Altronic. As coletas da água foram realizadas cerca de 5 minutos após o 

motor do poço ser ligado para jorrar água, prática utilizada com o intuito de descartar e se 

evitar amostrar água estagnada e/ou contaminada, não representativa do aquífero, pela 

tubulação.  

 

5.3 Procedimento Analítico  

 

As técnicas analíticas utilizadas correspondem a métodos titulométricos, 

potenciométricos, espectrofotométricos, espectrometria de absorção atômica e de contagem 

em placa. 

 

5.3.1 Análise bacteriológica  

 

As amostras destinadas à análise bacteriológica correspondem a cinco (5), do total de 

amostras coletadas. Para cada campanha de coleta foi realizada análise em cinco amostras, 

porém, alguns pontos ficaram impossibilitados de serem continuamente amostrados devido à 

residência estar fechada durante a visita, sendo o mesmo substituído por outro ponto próximo 

deste.  

 As amostras destinadas a essa análise foram coletadas apenas nos poços. Procedeu-

se primeiro com a esterilização do local de saída da água, utilizando-se de algodão em 

chamas, embebido em álcool. Eram as primeiras amostras a serem coletadas, do ponto 

escolhido. Em seguida, os frascos eram fechados e acondicionados em isopor com bolsas 

térmicas, mantendo-as resfriadas. O procedimento analítico foi realizado até 10 horas após as 

coletas das amostras, com o objetivo principal de detectar bactérias do grupo dos coliformes 

fecais.  

No laboratório, as amostras passaram por sistema de filtração a vácuo, através de 

membrana filtrante, de éster de celulose (porosidade – 0,45 µm) com reticulado e 47 mm de 

diâmetro. A membrana era acondicionada em Placas de Petri contendo meio de cultura 

nutritivo, seletivo para coliformes e, imediatamente, acondicionadas na estufa de incubação a 

uma temperatura de 36 ºC, por um período de 24 horas, sendo depois levada à contagem 

visual das colônias de coliformes (representadas por pontos de coloração verdes e azuis) por 

meio de fluorescência ultravioleta.  
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A contagem de UFC’s (Unidade Formadoras de Colônias) era realizada da seguinte 

forma: pontos fluorescentes à luz ultravioleta indicavam a presença de colônias de bactéria E. 

coli e, pontos azuis, opacos, as colônias de Coliformes Totais. 

 

5.3.2 Elementos Maiores 

 

As análises físicas e químicas para os elementos maiores, menores e traços e, 

bacteriológicos foram realizadas no Laboratório de Geoquímica Ambiental, do Departamento 

de Geologia, da Universidade Federal do Ceará, sendo referenciadas pelo Standard Methods 

(APHA, 2005). 

Utilizou-se o programa QUALIGRAF (MÖBUS, 2003), disponibilizado no site da 

FUNCEME, para auxiliar na análise da qualidade das amostras de água e interpretação gráfica 

de dados hidroquímicos, no tocante à classificação de águas, quanto aos seus íons dominantes 

e, quanto à salinidade, baseada no STD. 

Na análise para o íon brometo, inserido junto aos elementos maiores, houve uma 

interferência não detectada na amostra P52. Visualiza-se na Figura 8, respectivamente, a 

amostra 52 diluída (50%) e pura (100%) com coloração amarelada, diferentes das demais que 

apresentaram um tom lilás, característico do método.  

 
Figura 8 – Interferência na análise de brometo do poço 52 

 
Fonte: Autora. 
 
A Tabela 6 apresenta a descrição dos métodos aplicados para os principais íons 

analisados neste trabalho, de acordo com APHA (2005). 
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Tabela 6 – Metodologia aplicada às análises 
Medida / Análise Íon analisado Método aplicado Código 

Alcalinidade Total CaCO3 Titrimétrico 403 

Nitrogênio Amoniacal N-NH3,4 Koroleff (1969) 417C 

Brometo Br- Colorimétrico 405 

Cálcio Ca+ Titrimétrico com EDTA 311C 

Condutividade Elétrica Corrente elétrica Eletrométrico 205 

Cloreto Cl- Argentométrico 407A 

Ferro Fe Fenantrolina 315B 

Fosfato P-PO4
-3 Ácido Ascórbico 424F 

Magnésio Mg+ Magnésio por calculação 318C 

Nitrato N-NO3
- Redução por Cádmio 418C 

Nitrito N-NO2
- Espectofotométrico 419 

pH H+ / OH- Eletrométrico 423 

Sílica SiO2 Molibdosilicato 425C 

Sódio/Potássio Na+ / K+ Fotometria de chama 325B/322B 

Sulfato SO4
-2 Turbidimétrico 426C 

Fonte: Autora. 

 

5.3.3 Elementos Traço  

 

As amostras para determinação de metais foram armazenadas em frascos de 

polipropileno, acidificadas com HNO3 até pH < 2 e refrigeradas. No laboratório, foram 

filtradas através de membrana de 0,45 m e mantidas sob-refrigeração até o momento da 

análise. 

 A concentração dos elementos-traço Al, Ba, Cr, Mn, Ni e Pb foi determinada pelo 

método da espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de 

grafite (ETAAS), o qual por  apresentar alta sensibilidade e baixo limite de detecção é 

apropriado para medir fracas concentrações de metais (0,01 – 10 g/L ). 

 O espectrômetro usado foi o de marca Thermo Scientific S Series com forno de 

grafite integrado, modelo GFS 97, software Solaar e trocador de calor (Recirculating 

Chillers). As soluções padrão foram preparadas a partir de padrões comerciais, da marca 

Specsol, por meio de diluição em água purificada por osmose reversa, assim como as 

amostras e branco. O material utilizado foi descontaminado com HNO3 1+1. No amostrador 

automático foram colocadas as amostras, o branco e a solução padrão, sendo preparadas 

automaticamente as soluções de calibração, diluição da amostra ou reconcentração. 

 No teste de recuperação do analito (Rec = Concentração determinada /Concentração 

esperada) para verificar a interferência da matriz salobra (amostras com salinidade entre 1 e 3 

g/L), o intervalo de recuperação foi entre 90% e 115% quando trabalhou-se  com amostras 
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previamente diluídas 10 vezes, entretanto, recuperação de 80% a 120% é considerada 

satisfatória. 

As Tabelas 7 e 8 mostram, respectivamente, as condições de operação e os limites de 

detecção e de quantificação, do espectrômetro, os quais ficaram abaixo dos valores máximos 

permitidos para os padrões de classificação de águas naturais estabelecidos pela Resolução no 

357/2005 do CONAMA e, para os padrões de potabilidade da Portaria no 2914/2011 do MS. 

 
Tabela 7 - Condições de operação do espectrômetro de absorção atômica, empregando tubo 
de grafite como atomizador e argônio como gás de arrasto  

 
Elemento 

Temperatura de 
Pirólise (oC) 

Temperatura de 
Atomização (oC) 

Al 1.500 2.300 
Ba 1.600 2.750 
Cd 300 900 
Cu 850 2.100 
Pb 800 1.200 
Mn 900 1.800 
Ni 1.000 2.500 
Co 1.100 2.100 
Cr 1.200 2.500 
Sb 800 2.300 

Fonte: Autora. 

 
Tabela 8 - Curvas analíticas e limites de detecção e quantificação de elementos-traço 

 
Analito 

 
Equação 

da Curva Analítica 

 
Faixa 

Linear 
(g/L) 

 
Limite de 
Detecção 

(g/L) 

 
Limite de 

Quantificação 
(g/L) 

VMP 
(g/L) 

Portaria 
2914/2011 

CONAMA 
357/2005 

Al Y = 0,0048x + 0,129 
R2 = 0,9999 

0 - 200 23,5 78,2 200 200 

Ba y = 0,0013x + 0,007 
R2 = 0,9998 

0 - 150 4,1 13,7 700 700 

Cd Y = 0,0096x + 0,0007 
R2 = 0,9972 

0 - 10 1,3 4,2 5 1 

Cu y = 0,0052x - 0,0066 
R2 = 0,9985 

0 - 100 9,3 31,1 2000 9 

Pb y = 0,0263x + 0,1904 
R2 = 0,9823 

0 - 50 1,4 4,5 10 10 

Mn y = 0,0363x + 0,0404 
R2 = 0,9949 

0 - 20 1,0 3,3 100 100 

Ni y = 0,0035x + 0,013 
R2 = 0,9999 

0 - 100 0,9 2,9 70 25 

Co y = 0,0061x + 0,0036 
R2 = 0,9999 

0 - 30 0,87 2,93 - 50 

Cr y = 0,0134x + 0,0212 
R2 = 0,9958 

0 - 50 0,24 0,82 50 50 

Sb y = 0,0046x + 0,0351 
R2 = 0,9827 

0 - 100 1,23 4,1 5 5 

Fonte: Autora. 
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5.3.4 Isótopos 

 

As coletas destinadas a análise isotópica correspondem às amostras da segunda e 

terceira campanhas amostrando, respectivamente, o período seco (setembro/2012) e o período 

chuvoso (abril/2013). Utilizou-se de frascos tubetes, e foram coletadas todas as amostras, 

procedendo-se do seguinte modo: era coletada água no frasco até a quase sua totalidade, 

deixando-se cerca de dois centímetros de vazio; logo após, a tampa era rosqueada de forma 

bem firme, fechando-a hermeticamente e passado plástico filme ao redor da tampa, para se 

evitar escape de gases. O acondicionamento dos frascos se deu em isopor, sem refrigeração, à 

temperatura ambiente.  

Os frascos contendo as amostras foram enviados ao Laboratório de Ecologia 

Isotópica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), Piracicaba – São Paulo, 

e nelas, foi utilizando o método Cavity Ring-down Spectroscopy (CRDS), para a realização 

das análises laboratoriais. 

Para os valores da chuva, no município de Itaiçaba, utilizou-se o mesmo valor de 

Fortaleza, referenciado pelo IAEA (1981). O valor médio usado foi então, de δ
18 = -2,90‰. 

 

5.4 Balanço Hídrico 

 

Para o cálculo do balanço hídrico precisou ser consultada, junto ao banco de dados 

da FUNCEME a série pluviométrica do município de Itaiçaba, correspondente ao período de 

32 anos (1981 a 2012), bem como os valores médios da temperatura. 

Os dados foram trabalhados e calculados, utilizando-se da fórmula de Thornthwaite 

para definir as variáveis inerentes ao resultado almejado. A variável “K” corresponde a um 

fator de correção da evapotranspiração potencial mensal, para ajustá-la ao número de dias do 

mês e da exposição ao brilho solar e, que varia para distintos valores de latitude (Villela, 

1975). Após a organização dos dados referentes às médias anuais de temperatura (T) e ao 

fator de correção (K), calculou-se o Índice térmico (I), pela fórmula: 

 
Im = (T / 5) 1,5                                                                                                                          (9) 

 
 Após, calculou-se a evapotranspiração potencial mensal, na seguinte equação: 

 
ETP = 16 k (10 T / I) a                                                                                                             (10) 
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Onde: a = termo obtido a partir do índice térmico, pela fórmula: 

 
a = 0,49239 + (0,01792 x Ianual) – (771 x 10-7 x (Ianual) 

2) + (675 x 10-9 x (Ianual) 
3)               (11) 

 
Em seguida, para os valores da Evapotranspiração Real, foi seguida a seguinte regra: 

quando a diferença entre a precipitação total e a evapotranspiração potencial for negativa 

(PPT-ETP < 0), a ETR será igual à PPT e, não sobrará volume hídrico para o solo (C = 0); 

quando a diferença citada for positiva, ou seja, PPT – ETP > 0, o valor da ETR será igual a 

ETP e, alimentará a infiltração do solo até que o mesmo chegue ao seu valor máximo (C = 

100). 

O cálculo da Ie (Infiltração efetiva) é obtido pela diferença entre os dados de totais 

mensais da precipitação e da evapotranspiração real, levando-se em conta a parcela retida no 

solo (C). O resultado da Ie, depois de esgotada a capacidade da retenção de água no solo, pode 

ser obtido através da equação:  

 
Ie = PPT – ETR                                                                                                                       (12) 

 
Onde: Ie = Infiltração efetiva; PPT = Precipitação Total; e, ETR = Evapotranspiração Real. 

 

5.5 Vulnerabilidade 

 

Para o estudo da vulnerabilidade seguiu-se o método GOD (FOSTER & HIRATA, 

1988), onde se atribui valores às seguintes variáveis: tipo de confinamento do aquífero, 

geologia ou litologia da zona não saturada e, profundidade do nível estático d’água ou teto do 

aquífero confinado.  

As referências do balanço hídrico serviram de indicação da quantidade de água que 

circula entre a superfície e o aquífero, as quais servem de meio para transportar os elementos 

das contaminações e da dinâmica pluvial a ser considerada na área.  

A geologia local do município é considerada como material areno argiloso aluvial e, 

o aquífero, considerado como aquífero sedimentar aluvial (CPRM, 1998). Além deste, foi 

tomada por base, também, algumas descrições de perfis de poços apresentando dados de 

coordenadas, níveis estáticos e dinâmicos, litologia e ano de construção, implantados pela 

Cagece, conseguidos junto ao site da SRH/CE, mencionados anteriormente. 

O nível estático é conseguido através das medidas tomadas por um nível d’água 

eletrônico, realizadas nos pontos de água coletados onde era possível se introduzir o nível, e 
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condiz a altura na qual a água permanece no poço quando não está sendo retirada do aquífero 

e, geralmente, é medida pela distância do nível do solo até o nível da água, no interior do 

poço.  

Todas as variáveis são utilizadas em uma tabela, onde, é atribuído um valor a cada 

uma delas. Ao final, esses valores são multiplicados entre si, e o resultado obtido é, portanto, 

relacionado a um grau de vulnerabilidade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Avaliação da qualidade das águas superficiais 

 

6.1.1 Elementos Maiores 

 

Dos quatro pontos selecionados para as amostragens do rio, dois deles correspondem 

aos mesmos pontos da pesquisa de Chagas & Nobre (2010), são os do rio Jaguaribe 

identificados como RM e RJ, e serviram de comparação na evolução físico-química entre os 

dois trabalhos. 

Os resultados obtidos pelas análises físico-químicas realizadas (APÊNDICE C, D e 

E) classificaram as amostras de água como do tipo Cloretada Sódica, e apenas a RP (Rio 

Palhano), na terceira amostragem, classificou-se como Cloretada Sódica Cálcica. A 

classificação demonstra, basicamente, águas homogêneas. 

O pH apresentou os seguintes intervalos para as três coletas, respectivamente: 6,90 a 

7,84; 8,05 a 8,54; e, 6,62 a 8,13. Sendo os valores máximos representados pelo RJ.  

Para as três amostragens desta pesquisa, visto que o RJJ (Rio Jaguaribe Jusante-2) foi 

coletado apenas na primeira campanha de amostragem, o RJ (à jusante da barragem) 

apresentou condutividade elétrica abaixo dos 500 µS/cm. Apenas para a terceira coleta, o RM 

(à montante da barragem) esteve maior, com teor de 1933 µS/cm. Os resultados demonstram 

uma condutividade de média a alta, nas águas do rio. O RP manteve os maiores valores, sendo 

de 1036 µS/cm, 1787 µS/cm e 5940 µS/cm, respectivamente.  

Devido o ano de 2012 ter sido de baixa pluviometria (379,2 mm/ano), o teor de sais 

expresso pela condutividade, demonstra ter sido influenciado pela barragem, a qual favorece a 

evaporação, ou mesmo pela quantidade de despejos ao longo do rio, oriundos dos efluentes 

municipais e diversas carciniculturas. 

Segundo a classificação de STD realizada pelo programa Qualigraf (MÖBUS, 2003), 

as amostras RM, RJ e RJJ fazem parte da classificação de águas doce. Apenas na terceira 

amostragem, a RM concentrou sais passando para a classe salobra e, a RP, passou de salobra 

para salgada.  

Teores encontrados para as análises de nitrato, nitrito e amônia não apresentaram 

níveis acima do permitido pelo MS e CONAMA. 
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Para os valores do íon cloreto nas águas dos rios, houve excesso de concentração na 

segunda (RP = 665 mg/L) e terceira campanha (RP = 2290 mg/L e RM = 534 mg/L), 

sobretudo no Rio Palhano. 

As amostras demonstraram concentração ao longo dos períodos coletados, podendo 

ter ocorrido precipitação de sais na camada superior do solo, devido à evaporação, os quais 

podem ter sido lixiviados para o rio pela precipitação, além de, ser oriundo de alguma 

possível fonte de contaminação. 

Pelo exposto, percebe-se que os Rios Palhano e Jaguaribe se diferem, 

principalmente, quanto ao nível de salinidade. Sendo o Palhano o que apresenta maiores 

valores de condutividade elétrica, devendo-se provavelmente, à sua baixa vazão. 

O resultado para o íon brometo só apresentou flutuações nos valores à montante, mas 

não chegando a 1 mg/L, exceto para o RP, com o teor de 2,4 mg/L na terceira campanha, 

porém não sendo anormal, visto que suas águas são salobras. 

 

6.1.2 Elementos traços 

 

6.1.2.1 Alumínio 

 

Torres (2009) afirma em seus resultados que o Al total (biodisponível e não 

disponível) é elemento indicador da contribuição litogênica, considerando a baixa mobilidade 

do elemento. 

Moura (2013) obteve para os rios Banabuiú e Quixeramobim, à montante da área 

desta pesquisa, teores de alumínio entre 34,9 µg/L e 4194,4 µg/L, considerando preocupante 

tais teores excessivos nas águas de abastecimento público, afirmando ser oriundo da 

lixiviação do solo. 

Para os resultados desta pesquisa (APÊNDICE F), as amostras apresentaram teores 

entre 140 µg/L e 525 µg/L, sendo determinado pelo CONAMA, como VMP para águas doces 

(classe 1) e águas salobras (classe 1 e 2), o teor de 100 µg/L. Embora na coleta de abril/2013 

o pH da RP apresente valor de 6,6, considerado normal, e o de menor valor entre as amostras 

de rio é, consequentemente, o que apresenta os teores mais elevados de metal alumínio, 

portanto, mantendo uma correlação entre ambos. 

Os teores indicam períodos de concentração e dispersão do elemento, provavelmente, 

influenciados pelos períodos e quantidade de precipitação.  
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6.1.2.2 Bário 

 

As quatro amostras de rio não apresentaram teor de bário que pudesse ser 

considerado acima do permitido pela legislação, embora, o bário seja um elemento comum 

nas águas subterrâneas do Estado do Ceará (MOURA, 2013; FRIZZO, 2006).  

 

6.1.2.3 Cromo 

 

Para o elemento cromo não houve teores quantificáveis. Assim, tanto o Ba como o 

Cr, não causam preocupação ambiental quanto ao uso das águas dos rios da área em estudo. 

 

6.1.2.4 Chumbo 

 

O CONAMA, na sua Resolução nº 357/2005, não estabelece um VMP do elemento 

chumbo para águas doces de classe 2. A amostra RP apresenta teor de 68 µg/L, entretanto, 

para águas salobras, o limite aceitável é de 210 µg/L para a classe 2, o que classifica esta 

amostra dentro dos limites aceitáveis de uso. 

 

6.1.2.5 Manganês 

 

Para o elemento manganês os teores quantificáveis encontrados ficaram abaixo do 

estabelecido pela legislação. 

 

6.1.2.6 Níquel 

 

Para o elemento níquel os teores quantificáveis encontrados ficaram abaixo do 

estabelecido pela legislação. 

 

6.1.3 Oxigênio-18 do Rio Jaguaribe 

 

Gomes et al. (2007) encontraram valores menores de δ
18 = -2,31‰

 no Rio Jaguaribe 

para o período chuvoso, no mês de abril de 2000, indicando isotopia leve na água, e uma 

máxima, no período seco, em novembro de 2001, de δ
18 = +5,88‰

 ressaltando mais o 
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processo de evaporação no açude que o alimenta (açude Castanhão), do que a pluviometria 

sobre a bacia hidrográfica. 

Os valores de δ
18 nas águas de chuva são muito variáveis devido aos efeitos de 

quantidade e distância à costa, entre outros fatores. Medidas de δ
18 das chuvas, da cidade 

litorânea de Fortaleza - CE, realizada pela IAEA (1981) mostram a relação inversa da 

proporção entre quantidade de chuva e conteúdo de δ18 (efeito de quantidade) (Tabela 9). 

 
Tabela 9 – Médias mensais de δ18 para as chuvas de Fortaleza – Ce 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Pluviometria 

(mm) 
124 182 330 372 314 170 114 36 19 18 16 27 

18O -1,09 -1,84 -2,66 -3,34 -3,43 -2,90 -2,06 -0,90 -0,45 -1,19 -1,11 -0,98 

Fonte: IAEA, 1981.  

 
Os dados de referência para as chuvas do município de estudo serão considerados os 

mesmos da capital, como foi abordado no subitem 5.3.4. Pela observação dos dados de RM e 

RJ na Tabela 10, nota-se que os valores estão entre 2,77 e 6,19. Os valores de δ18 para essas 

águas, nas duas amostragens, são típicos de águas evaporadas.  

 
Tabela 10 – Teores de δ18 (‰) do rio Jaguaribe, para as coletas no período chuvoso e seco 

Amostra 
δ

18
 (‰) 

Período seco (ago/2012) Período chuvoso (abr/2013) 

RM 6,19 2,96 

RJ 3,23 2,77 

Fonte: Autora. 
RM: Rio à montante da barragem; 
RJ: Rio à jusante da barragem. 

 

Embora a segunda amostragem tenha sido realizada em época chuvosa (abril/2013) 

os valores são muito superiores aos referenciados para a chuva (Tabela 9), indicando uma 

pequena precipitação sobre a bacia e, consequentemente, pequena contribuição na recarga dos 

mananciais subterrâneos, uma vez que as chuvas que produzem maiores recargas são as de 

maior intensidade. 

De fato, a quantidade de chuva total de janeiro a abril/2013 (514,1 mm) foi 

levemente abaixo da média histórica para esses quatro meses, que é de 528,9 mm. O que nos 

leva a concluir que os teores encontrados para esse trecho do Rio Jaguaribe, são mais 

influenciados pela evaporação no açude Castanhão do que pela pluviometria local. 
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6.2 Avaliação da qualidade das águas subterrâneas 

 

6.2.1 Bacteriológica 

 

A E. coli é a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat 

exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorrem em densidades 

elevadas (CONAMA, 2005). Normalmente não são patogênicas, mas sua presença na água 

indica indiretamente a contaminação por patógenos (ARAÚJO et al., 2006). 

Portanto, amostras de águas que evidenciam a presença deste elemento podem estar 

sofrendo contaminação oriunda de fossas (fezes) ou dejetos similares que podem acarretar o 

desenvolvimento de bactérias patógenas no organismo. 

Embora apontando a presença de E. coli, a água poderá ser consumida se antes 

passar por tratamento de cloração, onde o usuário deverá adicionar, segundo a Portaria 

2914/2011, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual 

combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro, para só assim, poder ingeri-la com segurança. 

A Tabela 11 apresenta as amostras destinadas à análise bacteriológica e os resultados 

obtidos, apresentando ausência ou presença das bactérias E. coli e Coliformes Totais, em cada 

campanha de amostragem. 

 
Tabela 11 - Resultado bacteriológico das amostras do município de Itaiçaba 

Poço 
Média do Nível 

Estático (m) 

Resultado 

      Março/2012      Agosto/2012       Abril/2013 

              01 5,2         C. Total        C. Total    E. Coli + C. Total 

              07 -         C. Total               X               X 

              09 -              X               X             ND 

              11 4,6         C. Total    E. Coli + Total               X 

              60 4,2         C. Total    E. Coli + Total    E. Coli + C. Total 

              66 4,1              X        C. Total    E. Coli + C. Total 

              67 3,6         C. Total              ND           C. Total 

Fonte: A autora. 
ND: Não detectado. 
X: amostra não coletada. 
 

Pelo que se observou na primeira campanha de coleta, as amostras apresentaram 

resultados positivos apenas para os coliformes totais. Durante a segunda campanha, apenas as 

amostras 11 e 60 evidenciaram a presença do E. coli e são, respectivamente, poço amazonas e 

tubular. Na terceira campanha, 50% das amostras se encontraram contaminadas.  
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De modo geral, das três amostragens (mar/2012, ago/2012 e abr/2013), em duas foi 

detectada a presença de E. coli e, os pontos 01 e 60 foram os que apresentaram contaminação 

bacteriológica nas três coletas. 

O ponto 60 é tubular, sendo utilizado para serviços domésticos e agricultura. O ponto 

01 se trata de um chafariz, localizado em uma marmoraria. Segundo informações do 

proprietário, Francisco Ciro Carvalho, mensalmente técnicos da Cagece recolhem amostras do 

mesmo para realizarem análises bacteriológicas, justamente, devido à atribuição ao consumo 

das suas águas. 

Embora apresente o nível estático mais profundo em relação aos outros poços, seus 

5,2 m em média de profundidade são considerados rasos, quando se refere à camada de solo 

que impede a contaminação de chegar à zona saturada. Um problema comum na construção 

de chafarizes é que estes são construídos bem próximos ao poço que o abastece (Figura 9). 

Levando-se em conta o ambiente úmido ao redor do chafariz e, crianças e animais que tem 

livre acesso à área, podendo urinar ao seu redor, percebe-se que essa proximidade torna o 

poço um local vulnerável à proliferação de bactérias.  

  
Figura 9 – Medição do nível d’água no poço 1 

 
Fonte: Autora. 
 
Não se encontrou relação entre os períodos de coleta (chuvoso e estiagem) e a 

presença das bactérias, visto que as amostras ora denotam sua presença, ora não. Entretanto, 

nota-se um aumento gradual bacteriano entre as coletas. Provavelmente o fato de serem 

bactérias de curto período de vida, a presença ou ausência, possa indicar contaminação 

recente, pois aparecem junto aos coliformes totais, nas análises.  

Poço 
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6.2.2 pH e Condutividade elétrica 

 

A amostragem revelou valores médios em torno do pH = 6,50, exceto para o poço 9, 

que apresentou medidas características de águas ácidas, revelando média de pH = 3,87 com, 

respectivamente, pH de 3,91, 3,83 e 3,87. 

O fato de ter apresentado medidas de pH distinto dos outros, pode ser porque 

representa o único ponto inserido em litologia caracterizada pela Formação Barreiras. 

Os tipos e as concentrações de íons na água são determinados, em sua maioria, pelas 

rochas com que as águas mantêm contato (MANAHAN, 2013). Carneiro et al. (1998) 

observou que no Vale do Gurguéia, no Piauí, a condutividade cresce à medida que se afasta 

da zona de recarga do aquífero, exemplificando um caso de salinização por dissolução, de 

quanto mais velha a água maior a salinidade devido ao tempo de residência da água no 

aquífero. 

Para a pesquisa de Chagas e Nobre (2010) no mesmo município, a condutividade 

elétrica (CE) apresentou valores de 226 a 2291; 325 a 1982; e, 366 a 1910 µS/cm, para os 

meses de janeiro, agosto e dezembro, respectivamente. 

 Avaliou-se a evolução iônica da CE (Figura 10) nos poços em comum entre esta 

pesquisa e a desses autores. Observou-se que o ponto 60 e o 67 apresentaram aumento nos 

teores da condutividade durante as pesquisas; os pontos 53, 55 e 66 apresentaram teores 

constantes, sendo que o último revela oscilações características que distinguem períodos secos 

e chuvosos, entretanto, representados na estação posterior à da coleta, demonstrando um 

aquífero de lenta recarga; e, o ponto 75 apresentou constante diminuição na condutividade. 

  
Figura 10 - Evolução da condutividade para os anos de 2009 a 2013 

 
Fonte: Autora. 
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Os demais poços apresentaram variação nos teores da condutividade. Na primeira 

campanha os valores ficaram entre 321 µS/cm (poço 1) e 5000 µS/cm (poço 8). O 8 manteve -

se com as maiores concentrações dentre todas as amostras, sendo de 2880 µS/cm e 3500 

µS/cm, respectivamente para a segunda e terceira coletas.  

O gráfico da Figura 11 demonstrou que no período chuvoso a condutividade foi 

maior do que na estiagem, principalmente, para os poços 8 e 16, revelando maior dissolução 

ou lixiviação de sais para as águas subterrâneas nesse período. 

 
Figura 11 – Relação de condutividade entre as amostras durante o período da pesquisa 

 
Fonte: Autora. 
 

 
 

6.2.3 Elementos maiores 

 

As propriedades físico-químicas são importantes no tocante à qualificação das águas, 

definida pelos constituintes da sua composição e os efeitos à saúde que eles causam, pois, do 

ponto de vista hidrogeológicos, a qualidade é tão importante quanto à quantidade (SANTOS, 

2008). 

Das 18 amostras finais de poços coletadas neste trabalho para avaliação 

hidroquímica, sete (07) correspondem a idênticos pontos analisados por Chagas e Nobre 

(2010) em sua pesquisa. Tais pontos foram selecionados objetivando-se estabelecer uma 

comparação entre os resultados analíticos destes autores e os desta pesquisa, no intuito de 
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observar a evolução do comportamento químico nos elementos analisados e, referem-se aos 

poços 52, 53, 55, 60, 66, 67 e 75.  

Chagas e Nobre (2010) pesquisando a área do município em questão, apontam que 

30% das amostras de água captada nos poços estavam fora dos padrões de potabilidade 

exigidos pelo MS, principalmente devido aos teores excessivos de cloreto, nitrato e ferro. 

Pelos dados de precipitação (APÊNDICE B), notou-se que em 2011, choveu 1152 

mm/ano e, que até março de 2012, período da primeira coleta, precipitou mais de 340 mm. 

Em 2012 precipitou 379,2 mm/ano e, até março de 2013, na terceira coleta, choveu 211 mm, 

portanto, revelando precipitações bem menores (590,2 mm) quando comparada ao ano de 

2011 até o primeiro trimestre de 2012 (1492 mm). 

De acordo com as estatísticas das análises realizadas (APÊNDICES C, D e E) se 

observou e discutiu os aspectos relevantes expostos a seguir. 

As amostras de águas subterrâneas naturais, nas três coletas foram, basicamente, do 

tipo Cloretadas Sódicas, demonstrando tipologia química homogênea, com algumas 

mudanças sutis, como se observou nos resultados do Diagrama de Piper (Figuras 12, 13 e 14) 

representando graficamente os principais íons presentes nas águas. De acordo com Mestrinho 

(2008), águas mais rasas e com menor tempo de residência, costumam se apresentar como 

bicarbonatadas, e ao passo em que se aprofundam e aumentam o tempo de residência no 

aquífero, tendem a evoluir para águas sulfatadas e cloretadas. 

Dessa forma, considerando que as amostras de água do aquífero aluvionar são, 

essencialmente, cloretada-sódicas, pode-se sugerir que elas não tem um curto tempo de 

residência, apesar de o aquífero ser raso. 

O estudo mostrou a dependência da composição das águas com as características do 

ecossistema adjacente. As amostras em destaque na cor amarela correspondem aos pontos 8 e 

55, os quais podem estar sofrendo contaminações oriundas da área de carcinicultura devido ao 

alto teor de condutividade encontrado na mesma. E, as de cor azul, aos rios. 

Para a primeira coleta (Figura 12), os pontos 12 e 17 são do tipo Cloretadas Cálcicas 

e, o ponto 1, Bicarbonatada Cálcica. 
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Figura 12 – Diagrama de Piper da primeira amostragem 

 
Fonte: Autora. 
     = amostras de poços; 

= amostras 8 e 55; 
= amostras de rio. 

 
Na segunda coleta (Figura 13), os pontos 1 e 75 são do tipo Bicarbonatada Cálcica e, os 12, 
17 e 67 são Cloretadas Cálcicas. 
  

FIGURA 13 – Diagrama de Piper da segunda amostragem 

 
Fonte: Autora. 
     = amostras de poços; 

= amostras 8 e 55; 
= amostras de rio. 
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Também ocorrem águas Bicarbonatadas Sódicas, na terceira amostragem (Figura 

14), referente aos pontos 1, 10 e 75. 

 
Figura 14 – Diagrama de Piper da terceira amostragem 

 
Fonte: Autora. 
     = amostras de poços; 

= amostras 8 e 55; 
= amostras de rio. 

 
As figuras 12, 13 e 14 demonstram uma tipologia de água dominantemente, 

cloretada. Relacionando essa observação com o aumento percentual no STD, de cerca de 

30%, 31% e 33% respectivamente, concluiu-se que houve aumento nos cátions Na+ e K+ 

ocasionados pela precipitação. 

Outra observação pertinente é a de que as amostras classificadas com maior 

concentração entre os íons Na – Cl, localizadas à direita do triângulo maior, tendem a águas 

de mistura com água salina. Sendo comum entre esses dois íons, a origem por dissolução do 

NaCl, de chuvas e de poluição (MESTRINHO, 2008). 

A Portaria 2914/2011 institui o VMP de sólidos totais em 1000 mg/L, baseado nisto, 

as amostras acima do padrão exigido revelaram valores crescentes de salinidade sendo, 

respectivamente, cerca de 30%, 31% e 33%, referidos à quantidade dos poços coletados, para 

cada campanha. 

O poço 8 (Figura 15) é localizado na circunvizinhança de diversas fazendas de 

carcinicultura, na área do estuário, além de está inserido numa litologia completamente 

aluvial, sugerindo a possibilidade de sofrer interferência destas ou de intrusão salina.  
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Figura 15 – Poço 8, localizado na zona do estuário do Rio Jaguaribe 

 
Fonte: Autora. 

 

Pelo uso do programa Qualigraf (MÖBUS, 2003), agrupou-se as amostras quanto à 

salinidade, segundo os teores de STD iônicos presente nas águas. De acordo com os gráficos, 

notou-se o predomínio das águas salobras sobre as doces e salgadas e, um aumento gradual da 

salinidade entre os períodos de amostragem. 

Quando a água circula lentamente e a renovação é deficiente, como no semiárido, a 

água tende a concentrar sais (MESTRINHO, 2008). 

Na primeira campanha, como se observa na Figura 16, tem-se que 55% das amostras 

eram de águas salobras, sendo que uma amostra é classificada como salgada, a do poço 8.  

 
Figura 16 – Classificação salina, segundo STD, da primeira amostragem 

 
Fonte: Autora. 

 
Na segunda campanha, notou-se um pequeno acréscimo às águas salobras, a qual 

correspondeu ao aumento na salinidade do poço 10 (Figura 17).  
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Figura 17 – Classificação salina, segundo STD, da segunda amostragem 

 
Fonte: Autora. 

 
Os resultados da plotagem da terceira campanha (Figura 18) mostrou que o ponto 16 

concentrou seus teores de sais passando de salobra, nas duas primeiras campanhas, para a 

classe de água salgada. 

 
Figura 18 – Classificação salina, segundo STD, da terceira amostragem 

 
Fonte: Autora. 

 
Observou-se que o período de estiagem não foi tão expressivo em concentração de 

sais quanto o chuvoso, da última campanha. O que se levou a deduzir que o aquífero mantém 

uma lenta recarga. Nos resultados de Chagas e Nobre (2010), a relação percentual da 

concentração do STD demonstra resultado similar, o que levou os autores à mesma conclusão, 

vendo que a maioria de suas amostras passa da classe doce para a salobra, do período seco 

para o chuvoso.  

Assim, em média, mais de 62% dos poços analisados captam águas inadequadas ao 

consumo humano, sendo salobras ou salgadas e fora dos padrões exigidos pelo Ministério da 

Saúde. 

Quanto à turbidez, que indica a carga poluente em suspensão na água, mais de 70% 

das amostras de poços, nas três coletas, apresentaram excesso nos valores, com mínimo de 5,3 

UNT e máximo de 16,8 UNT, ambas na segunda amostragem ocorrida em época de estio 

(agosto/2012). Segundo as análises, nota-se a presença de partículas em suspensão nas águas 
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dos poços coletados que prejudicam à sua potabilidade, visto que, pode haver associado aos 

sólidos suspensos, agrotóxicos e metais pesados.  

Os valores mínimos e máximos nos teores de cloreto permaneceram constantes, 

respectivamente, representados pelos poços 1 e 8. A variação nos períodos de amostragem foi 

de: 39 a 609 mg/L; 35 a 655 mg/L; e, 47 a 947 mg/L. A média nos resultados para cada 

período ficou em torno de 224 mg/L, para o primeiro; 260 mg/L, no segundo; e, 271 mg/L, no 

terceiro campo.  

Notou-se que a quantidade de amostras acima do padrão de potabilidade (250 mg/L)  

foi de cerca de 30%, 37% e 33%, respectivamente para cada campanha de amostragem 

(Figura 19). Demonstrando concentração maior no período de estiagem, em que as águas 

diminuem o seu fluxo e, consequentemente, a capacidade de diluição iônica.  

 
Figura 19 – Relação percentual do cloreto entre as amostragens 

 
Fonte: Autora. 

 
Considerando a condição climática, a origem do cloreto está associada à água da 

chuva, que passa por evaporações sucessivas durante a infiltração (MESTRINHO, 2008). 

Esta relação pode estar ocorrendo nas águas do município, pois a amostragem de 

abril/2013 mostrou uma pequena diluição do íon quando comparado a agosto/2012, período 

de estiagem, mas, ainda assim, permaneceu com amostras concentradas.  

No Apêndice G apresentam-se as relações iônicas entre os elementos que podem 

indicar contaminação por água salina. As relações são: rCl- 
/ rBr ≈ 675; rCl- / rHCO3 ≈ de 20 a 

50; rMg / rCa ≈ 5; e, rK / rNa ≈ de 0,02 a 0,025. 

Pelos resultados, nota-se que a relação rCl- / rBr é a que mais apresenta amostras 

acima do seu valor de referência para a segunda e terceira amostragens. Provavelmente, a 

salinidade seja devido à concentração de cloreto nas águas, como observado anteriormente, 

indicando que a água desses poços sofre contaminação por esse elemento, e não somente pela 

presença do íon brometo, que é indicador de águas marinhas. 
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Referente ao íon brometo, os valores obtidos por Chagas e Nobre (2010), não foram 

suficientes para investigar uma possível influência marinha sobre o manancial subterrâneo. 

A coleta da primeira amostragem que apresentou teor de íon brometo (Br-) a partir 

dos 2 mg/L (Pontos 08, 16, 17, 60 e 62), também exibiram valores de cloreto (Cl-) maiores do 

que 400 mg/L, e uma condutividade acima dos 1800 µS/cm (Figura 20). A relação com o 

aumento nos valores de cloreto e, consequentemente, na condutividade elétrica é algo 

esperado para águas com presença marcante de brometo, visto que este é um indicativo de 

águas salinizadas. 

 
Figura 20 – Evolução do íon brometo para as amostragens  

 
Fonte: Autora. 

 
O ponto 8 apresentou as maiores médias dentre os poços tubulares, com valores de 

3,6 mg/L, 1,9 mg/L e 3,4 mg/L, respectivamente. O ponto 16 é poço amazonas e está 

localizado em área próxima ao Rio Palhano, que é salino, pelo qual pode estar recebendo 

contribuição. 

O brometo nas águas potáveis raramente excede 1 mg/L (APHA, 2005). Seguindo 

esta referência, as amostras do município apresentaram notável redução nos teores de brometo 

entre as duas campanhas chuvosas. Observando a terceira amostragem, cerca de 16% das 

amostras mostrou-se com valores acima do referenciado, destacando-se o ponto 16, com 6,8 

mg/L Br. 

O ponto 52 é classificado como salobro, com teor médio de STD de 1320 mg/L e 

exibiu interferência que não permitiu a coloração característica do composto. Embora tenha 

sido diluído e, por mais duas vezes, repetido o procedimento, a situação permaneceu 

indiferente. Portanto, não foi possível determinar Br- nessa amostra. 
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O nitrato (N-NO3
-) representa o estágio final da oxidação da matéria orgânica, 

indicando contaminação em água subterrânea por atividades antrópicas oriundas de esgotos, 

fossas sépticas, depósitos de lixo, etc. 

Gerou-se um gráfico estatístico (Figura 21) mostrando a evolução deste íon nos 

poços, em comum, desta pesquisa e os de Chagas e Nobre (2010), revelando quase que 

valores constantes, sem mudanças muito significativas entre os anos dessas pesquisas. 

Os poços com teor de N-NO3
- acima do VMP nas coletas de janeiro e agosto de 2009 

(52, 60 e 62), permaneceram com o alto teor nos anos conseguintes, porém representam, no 

máximo, 15% das amostragens desta pesquisa. Os que se apresentaram abaixo do VMP, 

permaneceram assim, e demonstraram teores diferentes entre os períodos secos e chuvosos, 

revelando concentração e diluição, respectivamente. 

O monitoramento do íon nitrato N-NO3
- nos anos de 2009, 2012 e 2013, para os 

mesmos poços, de modo geral, mostra que a concentração sofre alterações, mas sem haver 

tendência a aumentar ou diminuir, ao contrário, tende ao equilíbrio. Desta forma, as áreas com 

teor elevado permaneceram assim ao longo do tempo e, as de valores baixo, inferiores a 10 

mg/L, permaneceram baixos. 

 
Figura 21 - Evolução iônica do nitrato (N-NO3

-) para os anos de 2009 a 2013 

 
Fonte: Autora. 

 
Os teores conseguidos para o nitrato desta pesquisa apresentaram 30%, 42% e 28% 

de amostras, respectivamente, fora do padrão permitido pelo MS (Figura 22). 
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Figura 22 – Relação percentual do nitrato entre as amostragens de campo 

 
Fonte: Autora. 
 

6.2.4 Elementos traço 

 

As avaliações basearam-se nos resultados obtidos, e apresentados, no APÊNDICE F. 

 

6.2.4.1 Alumínio 

 

O metal alumínio é largamente distribuído na crosta terrestre, estando presente desde 

a água até ao ar que utilizamos. Sua dissolução nas águas naturais pode ser influenciada pelo 

valor de pH mais ácido, que solubiliza os sais de alumínio presentes no solo e na água. 

Os valores estatísticos referentes ao metal nas águas de Itaiçaba demonstraram uma 

redução nos teores entre as coletas, exceto nos pontos 13, 17 e 67.  

Na maioria das amostras foi detectada a presença do metal alumínio. Algumas em 

apenas uma campanha e outras, em ambas, exceto os pontos 7, 14 e 62, porque só tiveram 

uma coleta (Figura 23). 

  
FIGURA 23 - Teores do metal alumínio nas amostras de março/2012 e abril/2013 

  
Fonte: Autora. 
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Nas amostras de poços de Moura (2013), coletadas nos municípios de Quixeramobim 

e Banabuiú, à montante de Itaiçaba, foram encontrados teores de alumínio de 73,9 µg/L a 

14777,8 µg/L, para o ano de 2011. 

Os resultados desta pesquisa apresentam teores de 6 µg/L a 1811 µg/L. A amostra 9 

se destaca pelo alto teor de alumínio (1811 µg/L e 742 µg/L), quando comparada às demais, 

inclusive com as do rio. Este ponto de coleta se refere a um chafariz localizado em um 

vilarejo à montante da barragem, em área de cultivo agrário e litologia pertencente à 

Formação Barreiras, cuja composição é formada por minerais areno argilosos e solos 

lateríticos, e apresenta o pH mais ácido (média de 3,87), distinto das demais amostras, 

podendo estar concentrando o elemento devido dissolução na água ácida de percolação.  

O teor de alumínio encontrado classifica a água como imprópria para o consumo 

humano, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde. 

 

6.2.4.2 Bário 

 

O MS limita o VMP do bário em 0,7 mg/L, para águas potáveis, e a ingestão em alta 

quantidade do elemento (550 a 600 mg), pelo homem, é fatal. 

As amostragens revelaram os seguintes teores para o elemento (Figura 24), e mostrou 

que os pontos 9, 11, 13 e 17 excederam o VMP (700 µg/L) para potabilidade exigido pelo 

MS, na última amostragem. 

 
Figura 24 – Teores do metal bário nas amostras coletadas nos períodos chuvosos 

 
Fonte: Autora. 
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Os pontos com os maiores teores do elemento são o 9, 11, 13, 17 e o 75. Todos estão 

localizados em área de moradias, portanto, sujeitos a influências antrópicas. Porém, como na 

área de estudo inexistem indústrias e, portanto, efluentes industriais, estas concentrações de 

bário podem revelar o nível natural de bário na água, assim como para os outros metais 

tóxicos.  

Comparando os valores entre as duas campanhas, tem-se que mais de 80% (15 

poços) tenderam a reduzir os teores, sobressaindo-se o do ponto 75, com uma diferença de 

785 µg/L Ba.  

 

6.2.4.3 Cromo 

 

As concentrações do metal cromo nas águas da área em estudo foram abaixo do 

limite de quantificação do método, para todas as amostras. Portanto, quanto ao elemento 

cromo não houve teores quantificáveis que limitassem o uso da água. 

 

6.2.4.4 Chumbo 

 

O MS através da Portaria nº 2914/2011, estabelece o limite de concentração do 

chumbo para águas potáveis em 10 µg/L Pb. 

Os resultados obtidos nas águas de Itaiçaba apresentam 5 (cinco), das 18 amostras 

coletadas, contaminadas por este metal, equivalendo a cerca de 28% do poços (Figura 25). 

Novamente, observa-se que o poço 9, um chafariz, coleta água de qualidade 

inadequada ao consumo humano, visto que, o Pb excede o VMP. 

 
FIGURA 25 – Teor do metal chumbo na coleta de abril/2013 

 
Fonte: Autora. 
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6.2.4.5 Manganês 

 

O manganês é encontrado em combinação com outras substâncias, principalmente 

com oxigênio, enxofre e cloro. A água subterrânea anaeróbia frequentemente contém níveis 

elevados de manganês dissolvido. A Portaria 2914/2011 no seu Artigo 39º, §4º, admite 

valores para o manganês acima do VMP, porém que não ultrapasse o valor de 0,4 mg/L.  

Os resultados obtidos (Figura 26) mostraram um total de 9 amostras com teores 

acima do VMP de 100 µg/L, sendo 5 amostras com teor acima dos 4 mg/L, correspondendo a 

cerca de 37% do total amostrado. 

 
FIGURA 26 - Teor do metal manganês na coleta de março/2012 

 
Fonte: Autora. 

 

Observou-se que todos se referem a poços tubulares, com apenas o ponto 1 sendo 

utilizado para o consumo humano.  

Embora o manganês apresente comportamento semelhante ao metal ferro, não houve 

correlação visível para estes elementos, uma vez que a maioria dos poços não apresentou 

valores consideráveis do elemento ferro. No entanto, vale ressaltar, que foram utilizadas 

técnicas analíticas distintas na determinação desses elementos. 

Os poços com teores mais expressivos foram o 55 (2 mg/L) e o 10 (1,8 mg/L), cerca 

de 20x o VMP. Ambos estão inseridos na área de aluvião e, próximos a carciniculturas.  
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6.2.4.6 Níquel 

 

O elemento níquel é encontrado em minérios associados ao ferro e seus níveis 

naturais encontrados na água doce variam de 2 a 10 µg/L.  

O teor expresso pelas análises (Figura 27) revelou que todos os poços captam águas 

que contém níquel, porém, em níveis aceitáveis para potabilidade. 

Apenas os pontos 8 e 9 excederam o limite de teor referente para a potabilidade da 

água, porém, os mesmos não apresentam características em comum. 

 
FIGURA 27 - Teor do metal níquel na coleta de abril/2013 

  
Fonte: Autora. 
 

6.2.5 Oxigênio-18 das águas subterrâneas 

 

Como forma de complementar a hidroquímica, utilizou-se a determinação do isótopo 

ambiental oxigênio-18, para interpretações sobre a origem da recarga aquífera. 

Obteve-se o seguinte resultado de δ
18 (‰), para a 2ª e 3ª coletas desta pesquisa 

(Tabela 12). 

 
Tabela 12 – Teores de δ18 (‰) nas coletas dos períodos chuvoso e seco (CONTINUA) 

Amostra 
Nível Estático 

Médio (m) 
δ

18 (‰) 

Período seco (ago/2012) Período chuvoso (abr/2013) 
1 5,2 -5,73 -5,32 
8 3,1 -4,25 -2,59 
9 NC -5,19 -5,33 

10 3,5 1,03 1,76 
11 4,6 -3,18 -0,90 
12 5,4 -5,23 -4,53 
13 2,6 0,40 0,92 
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Tabela 12 – Teores de δ
18 (‰) nas coletas dos períodos chuvoso e seco (CONCLUSÃO) 

Amostra 
Nível Estático 

Médio (m) 
δ

18 (‰) 
Período seco (ago/2012) Período chuvoso (abr/2013) 

15 5,4 0,81 2,56 
16 3,4 -3,48 -3,18 
17 4,6 -5,15 -4,22 
52 3,9 -2,66 -1,93 
53 3,1 -1,15 0,62 
55 3,7 1,76 4,02 
60 4,3 -3,75 -3,08 
62 4,2 -2,21 -2,20 
66 4,1 -1,90 -2,74 
67 3,6 -2,24 -1,69 
75 2,6 -0,99 -0,65 

Fonte: Autora. 
NC: não coletado. 

 
Os resultados foram agrupados de acordo com os valores característicos de δ

18, 

conforme o possível processo que marcou a água (Tabela 13) e, no Apêndice H, apresenta-se 

o tipo de construção, o uso e as peculiaridades de cada ponto coletado. 

 
Tabela 13 – Divisão dos poços coletados, segundo o resultado de δ18 

Grupo Faixa de valores 
Período seco  
(ago/2012) 

Período chuvoso 
(abr/2013) 

Processo 

1 -5,73 e -4,25 1, 8, 9, 12, 17 1, 9, 12, 17 Efeito quantidade 

2 -3,75 e -1,15 11, 16, 52, 53, 60, 62, 66, 67 8, 16, 52, 60, 62, 66, 67 Recarga direta atual 

3 -0, 99 e 4,02 10, 13, 15, 55, 75 10, 11, 13, 15, 53, 55, 75 
Infiltração de água 

evaporada 

Fonte: Autora. 
 

Observando os grupos formados, nota-se que houve uma pequena mudança nas 

amostras 8, 11 e 53, que aumentaram seus teores de δ
18, passando para outro grupo, no 

período posterior.  

No período chuvoso, a maioria das amostras apresenta valores um pouco mais 

positivos (pesados) do que na estiagem, excetuando-se a amostra 09 e 66 (chafarizes), que 

diminuíram, sutilmente, seus teores. As amostras que apresentaram uma acentuada diferença 

nos valores entre os dois períodos se referem aos pontos: 08, 10, 11, 12, 15, 17, 52, 55, 67 e 

75. O ponto 62 apresenta diferenças insignificantes nos seus resultados. 

Dos pontos do Grupo 3, os pontos 10, 13, 15, 53 e 75 são tubulares e localizados 

próximos ao rio Jaguaribe, ou algum curso d’água. Por revelarem teores menos negativos, ou 

positivos para δ18, acredita-se que na área onde se encontram estes poços haja infiltração de 

água do rio ou outra água superficial e, portanto, evaporada. O ponto 11 é poço amazonas, 

sendo de fácil evaporação, pois regularmente permanece destampado para retirada de água 

pela população local. 
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O ponto 55 é localizado na vizinhança de uma carcinicultura e, de acordo com dados 

pesquisados, os tanques na região em estudo precisam, constantemente, serem reabastecidos 

de água devido às características do solo de altas taxas de infiltração podendo chegar a 40 

mm/dia em solos franco-siltosos com 50% de porosidade. E maioria dos viveiros é construída 

sem nenhum tipo de revestimento (FIGUEIRÊDO et al., 2006). Desta forma, o manancial 

subterrâneo poderia estar sendo alimentado, também, por esse tipo de água, o que justificaria 

os elevados valores de δ18 para o poço 55 (1,76 e 4,02), alcançando valores até mais positivos 

do que as águas do Rio Jaguaribe, indicando maior atuação da evaporação sobre os tanques de 

carcinicultura. 

O Grupo 2 é composto por poços tubulares com teores de δ18 não muito expressivos. 

São pontos localizados um pouco mais afastados do rio, mas ainda dentro da zona urbana e 

que podem estar sendo influenciados pela litologia aluvionar, de fácil infiltração. Os valores 

intermediários apresentados para estes poços podem estar revelando uma mescla entre águas 

de chuva e águas evaporadas, de origens distintas e armazenadas no aquífero. 

O Grupo 1 apresenta os mais negativos valores de δ18, com o mínimo de -5,73, mais 

baixos que os valores médios de longo prazo esperados para a chuva (Tabela 9). Os poços 1, 

12 e 17 estão localizados próximos, e revelam uma área de pouca infiltração, provavelmente 

mais cristalina. Como são valores abaixo do medido para a chuva, atribuimos tais teores às 

intensas chuvas precipitadas no ano de 2009, ocasião na qual o município enfrentou uma 

inundação. Assim, o efeito quantidade produzido pelas chuvas de 2009 pode ter marcado as 

águas desses poços. A ideia de estas águas estarem armazenadas no aquífero e, sem 

interferência das águas evaporadas do rio, são explicadas por tais teores dos isótopos de δ18. 

O mesmo ocorre para o poço 9, localizado do lado oposto da cidade, depois do rio, já 

fazendo parte do município de Jaguaruana. Demonstrando que um aquífero mais profundo 

e/ou uma litologia mais cristalina pode estar sendo explorado, preservando águas de chuvas 

de anos anteriores. 

O manto de intemperismo representa a zona não saturada, que pode funcionar como 

um aquífero superior granular, alimentando um aquífero fraturado, promovendo mistura de 

águas de diferentes origens (MESTRINHO, 2008). 

De acordo com a discussão, percebe-se que o aquífero local não reage rapidamente à 

variação sazonal, pois não houve expressiva variação nos teores de δ
18 entre o período de 

estiagem e o chuvoso (Figura 28), podendo-se concluir que alguns poços captam água de 

aquífero profundo e de difícil recarga, não apresentando influência de alimentação direta pelo 
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rio; e, outros, captam águas de mistura entre o aquífero, o rio e as chuvas, principalmente os 

mais próximos aos cursos d’água, identificando áreas de fácil recarga. 

 
Figura 28 - Comparação nos teores de δ18 entre o período seco e chuvoso 

 
Fonte: Autora. 
 

Outro fator revela que a condutividade nas águas está mais relacionada ao tempo de 

residência nos aquíferos e à estação de estiagem ou chuvosa, do que com a isotopia da água, 

não mantendo a relação de que águas mais pesada (positivas) são, consequentemente, mais 

mineralizadas.  

A relação entre condutividade versus δ
18 (Figura 29) não apresentou mudança 

significativa, que indicasse uma correlação de proporcionalidade destes elementos. 

 
FIGURA 29 - Comparação entre os valores de δ18 e condutividade elétrica 

 
Fonte: Autora. 
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6.3 Balanço Hídrico 

 

Da precipitação acumulada durante a série histórica para o município de Itaiçaba 

(APÊNDICE B), gerou-se um gráfico (Figura 30) para representar a maioria dos anos da 

série, de forma a tornar melhor a observação. 

 
FIGURA 30 – Precipitação da série histórica acumulada (mm) 

  
Fonte: Autora 
 

A partir desses dados foi usado o método do Balanço Hídrico para estimar a parcela 

de água infiltrada no município de Itaiçaba.  

Pela observação dos dados referentes ao Balanço Hídrico, avaliaram-se os resultados 

conseguidos e notou-se que os meses mais secos vão, em média, de agosto a novembro, sendo 

notado, nos cálculos, que não ocorre infiltração efetiva no aquífero e, quando chove, toda a 

massa de água precipitada é evaporada ou absorvida pelo solo, alimentando a zona vadosa. 

Em contrapartida, as chuvas de março a abril atingem o ápice de precipitação no município. 

Os anos mais expressivos em termos de precipitação, na série, foram os de 1985 e 2009 com, 

respectivamente, 2098 mm e 1612,8 mm. 

Foram realizados os cálculos necessários e apresentados nas Tabelas 14 e 15 os 

resultados alcançados, respectivamente, para a série histórica e para o ano de 2012, os quais 

foram desenvolvidos através de toda a metodologia antes descrita.  
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Tabela 14 - Cálculos do balanço hídrico do município de Itaiçaba (1981 a 2012) 

MÊS 
Tm 
(°C) 

Im 
(mm) 

K 
ETP 

(mm) 
PPT 

(mm) 
PPT-ETP 

(mm) 
C 

(mm) 
ETR 

(mm) 
Ie 

(mm) 

Janeiro 27 12,5 1,06 152,2 76,6 -75,6 0 76,6 0,0 

Fevereiro 25,1 11,2 0,95 106,0 104,2 -1,8 0 104,2 0,0 

Março 25,4 11,4 1,04 120,9 181,3 60,4 60,4 120,9 0,0 

Abril 25,3 11,4 1,00 114,7 167,4 52,7 100 114,7 13,1 

Maio 25,6 11,6 1,02 121,8 100,3 -21,5 78,5 100,3 0,0 

Junho 24,5 10,8 0,99 101,6 40,3 -61,3 17,2 40,3 0,0 

Julho 24,5 10,8 1,02 104,7 16,7 -88,0 0 16,7 0,0 

Agosto 25,3 11,4 1,03 118,1 1,1 -117,0 0 1,1 0,0 

Setembro 26,7 12,3 1,00 138,1 0,1 -138,0 0 0,1 0,0 

Outubro 27,3 12,8 1,05 156,6 0,6 -156,0 0 0,6 0,0 

Novembro 28,3 13,5 1,03 173,9 2,2 -171,7 0 2,2 0,0 

Dezembro 28 13,3 1,06 172,5 9,2 -163,3 0 9,2 0,0 

Total    1581,0 700,0   586,8 13,1 

Fonte: A autora. 
Tm: Temperatura média; Im: Índice térmico mensal; K: Fator de correção da latitude; ETP: Evapotranspiração 
Potencial; PPT: Precipitação Total; C: Constante do solo; ETR: Evapotranspiração Real; Ie: Infiltração Efetiva. 

 
Tabela 15- Cálculos do balanço hídrico no ano de 2012, do município de Itaiçaba 

MÊS Tm Im K ETP PPT PPT-ETP C ETR Ie 

 (°C) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Janeiro 27 12,5 1,06 152,2 15,7 -136,5 0 15,7 0,0 

Fevereiro 25,1 11,2 0,95 106,0 251,9 145,9 100 106,0 45,9 

Março 25,4 11,4 1,04 120,9 80,8 -40,1 59,9 80,8 0,0 

Abril 25,3 11,4 1,00 114,7 30,8 -83,9 0 30,8 0,0 

Maio 25,6 11,6 1,02 121,8 0,0 -121,8 0 0,0 0,0 

Junho 24,5 10,8 0,99 101,6 0,0 -101,6 0 0,0 0,0 

Julho 24,5 10,8 1,02 104,7 0,0 -104,7 0 0,0 0,0 

Agosto 25,3 11,4 1,03 118,1 0,0 -118,1 0 0,0 0,0 

Setembro 26,7 12,3 1,00 138,1 0,0 -138,1 0 0,0 0,0 

Outubro 27,3 12,8 1,05 156,6 0,0 -156,6 0 0,0 0,0 

Novembro 28,3 13,5 1,03 173,9 0,0 -173,9 0 0,0 0,0 

Dezembro 28 13,3 1,06 172,5 0,0 -172,5 0 0,0 0,0 

Total    1581,0 379,2   233,3 45,9 

Fonte: A autora. 
Tm: Temperatura média; Im: Índice térmico mensal; K: Fator de correção da latitude; ETP: Evapotranspiração 
Potencial; PPT: Precipitação Total; C: Constante do solo; ETR: Evapotranspiração Real; Ie: Infiltração Efetiva. 

 

A infiltração eficaz calculada para o município em estudo foi de 13 mm/m², 

revelando uma infiltração que corresponde a cerca de 2% da precipitação média histórica 

(1981 – 2012), isto de acordo com o método do balanço hídrico. O resultado alcançado para o 

ano de 2012 demonstra que houve uma infiltração eficaz de 46 mm/m², correspondendo a 

12% da precipitação anual, calculada para a área total do município, que é de 209,4 km². 
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Embora a recarga hídrica, em média, tenha sido insignificante (13,1 mm), em 

período de elevada pluviometria ocorre infiltração a partir da chuva, capaz de incrementar os 

valores de δ18, como observado através dos poços do grupo 1 (Tabela 13).  

Moura (2013) trabalhando com a área vizinha, no Perímetro Irrigado de Morada 

Nova (PIMN) e aplicando o mesmo método para uma série histórica de precipitação 

pluviométrica correspondente ao período de 1988 a 2012 (25 anos) obteve os seguintes 

resultados: série histórica, 0,0 (zero) mm/m²; ano de 2012, 0,0 (zero) mm/m² e, para o ano de 

2009, uma infiltração de 250,1 mm/m², correspondendo a 21,6% do total pluviométrico do 

ano. 

Os resultados obtidos nos cálculos representados nas Tabelas 8 e 9 foram plotados 

em gráficos para uma melhor visualização dos períodos de infiltração no município (Figuras 

31 e 32). 

 
Figura 31 - Balanço hídrico do município de Itaiçaba (1981 a 2012) 

 
Fonte: A autora. 
PPT: Precipitação Total; ETR: Evapotranspiração Real; Ie: Infiltração Efetiva.  
 
 
Figura 32 - Balanço hídrico no ano de 2012, do município de Itaiçaba 

 
Fonte: A autora. 
PPT: Precipitação Total; ETR: Evapotranspiração Real; Ie: Infiltração Efetiva. 
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Através dos resultados obtidos, percebeu-se que o município de Itaiçaba, apresenta 

períodos de intenso estio, exibindo um regime pluviométrico não muito favorável à 

infiltração, entretanto, não significando que não haja, em momento algum, recarga ao 

aquífero, pois, nota-se que quando se referencia os meses de pluviometria intensa, uma 

parcela do que é precipitado chega a alimentar o lençol freático, embora, no período de 

estudo, o Nível Estático (NE) tendeu continuamente a baixar (Tabela 16), devido o ano de 

2012 ter sido um ano de seca (379,2 mm/ano) e, mesmo com o ano de 2013 apresentando 

volume pluviométrico maior, registrando de janeiro a abril um volume precipitado de 514,1 

mm, percebe-se que o nível d’água não representa uma rápida infiltração. 

 

6.4 Vulnerabilidade  

 

Seguindo o método GOD para se chegar a um resultado que caracterize o aquífero 

em estudo quanto à susceptibilidade de ser contaminado, foram obtidos os consequentes 

resultados. 

As coordenadas, nível total e média da profundidade dos níveis d’água nos poços 

amostrados durante as três coletas de pesquisa são apresentadas na Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Coordenadas e nível estático dos pontos de amostragem  

Poço Coordenadas 
Nível Estático (m) 

Δ NE (m) 
Março/2012 Agosto/2012 Abril/2013 Média 

01 630160 / 9482334 4,8 5,3 5,6 5,2 0,8 

08 633502 / 9488164 2,9 3,1 3,3 3,1 0,4 
09 633907 / 9481760 NC NC NC NC NC 
10 629639 / 9483218 3,2 3,6 3,6 3,5 0,4 

11 628506 / 9478692 4,3 4,6 5 4,6 0,7 

12 630308 / 9482248 5,4 NC NC 5,4 0,0 

13 602971 / 9482804 2 2,4 3,3 2,6 1,3 

14 630790 / 9482478 5,2 5,5 NC 5,4 0,3 

15 630664 / 9483196 3,2 3,5 NC 3,4 0,3 

16 630298 / 9481330 3,9 4,6 5,2 4,6 1,3 

17 630554 / 9482756 3,5 4 4,3 3,9 0,8 

52 630396 / 9482750 2,7 3,1 3,4 3,1 0,7 

53 630360 / 9482904 3,4 3,6 4,2 3,7 0,8 

55 630232 / 9483060 4 4,3 4,6 4,3 0,6 

60 629834 / 9482452 3,8 4,3 4,5 4,2 0,7 

66 630733 / 9482126 3,6 4,2 4,5 4,1 0,9 

67 630369 / 9481778 3,1 3,7 4 3,6 0,9 

75 630784 / 9483472 2,3 2,6 2,8 2,6 0,5 

Fonte: Autora. 
NE: nível estático;  
NC: não coletado; Δ NE: variação do nível estático. 
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A Figura 33 apresenta o gráfico, da média, do nível estático referente à Tabela 16. 

 
FIGURA 33 – Flutuação do nível estático nos anos de 2012 e 2013 

 
Fonte: Autora. 
 

Para o ponto 9, como não  foi possível a medição do nível, lhe foi atribuída a média 

geral calculada pelos outros pontos. 

Os valores medidos para os níveis estáticos nos poços coletados revelam que a 

superfície freática se encontra à baixa profundidade, entre 5,4 m a 2,6 m, ao longo do ano, 

visto que a variação máxima do nível estático foi de ΔNE = 1,3 m, conforme a Tabela 16.  

De acordo com a metodologia seguida, atribuiu-se os seguintes valores para cada 

variável analisada: 

a) Unidade Aquífera = 0,6; classificada como livre (coberta); 

b) Litologia da zona vadosa = 0,7; classificada como sedimentos inconsolidados, 

formados por areia quartzosa, aluviões, areia fina, silte e/ou silte-argilosos, segundo 

litologia local e perfil de poços da Cagece, descritos no subitem 2.2. 

c) Profundidade do nível d’água = 1; os valores médios dos níveis nos poços variam 

entre 2 m e 5,6 m. 

O resultado obtido pela multiplicação desses fatores nos fornece o valor total de 0,42 

(0,6 x 0,7 x 1), classificando o aquífero como uma unidade hidrogeológica de média a alta 

vulnerabilidade à contaminação, quando considerado o conjunto dos dados. 

Foi realizada, também, a avaliação individual para cada ponto de coleta, a qual é 

apresentada na Tabela 17. Considerando o esquema proposto por Foster & Hirata (1988), o 
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valor para a profundidade de todas as amostras será considerado como D = 1,0, pois todos os 

poços apresentam o NE abaixo de 10 m de profundidade. 

 

Tabela 17 – Vulnerabilidade à contaminação do aquífero aluvial 

Poço 
Parâmetros GOD Resultados 

Unidade Aquífera Litologia Profundidade Valor Classificação 

01 0,6 0,65 1,0 0,273 Baixa a Moderada 

08 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 
09 0,6 0,35 0,9 0,189 Baixa 

10 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

11 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

12 0,6 0,65 0,7 0,273 Baixa a Moderada 

13 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

14 0,6 0,65 0,7 0,273 Baixa a Moderada 

15 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

16 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

17 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

52 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

53 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

55 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

60 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

66 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

67 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 

75 0,6 0,65 0,9 0,351 Moderada 
Fonte: Autora.  
 

Pelo exposto na Tabela 17, nota-se que o ponto 9 foi o único a apresentar 

vulnerabilidade baixa, a qual destaca-se a sua litologia mais argilosa, com alto poder de troca 

catiônica, quando comparada aos outros pontos de coleta, o que contribui na proteção do 

manancial subterrâneo. Os pontos 1, 12 e 14 revelaram resultado de baixa à moderada 

vulnerabilidade e, os outros todos foram classificados como de moderada vulnerabilidade à 

contaminação.   

Observando a Figura 33, percebe-se que o nível da água, no aquífero, diminuiu entre 

as duas estações chuvosas coletadas, confirmando a baixa pluviometria no município nos anos 

de 2012 e 2013. Portanto, concluindo-se que os moradores do município de Itaiçaba precisam 

prevenir a contaminação do solo e das águas com os rejeitos de suas atividades domésticas e 

agropecuárias, porque o lençol freático na região se encontra raso, além da própria exposição 

do Rio Jaguaribe, que sofre com a utilização de suas águas como destino dos diversos tipos de 

efluentes oriundos das cidades, agricultura e carciniculturas ao longo do seu curso. 
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7 MEDIDAS DE PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS ÁGUAS 

Em casos de contaminação generalizada de águas superficiais, a utilização de águas 

subterrâneas pode ser o caminho mais viável de uma fonte segura de água, se esta for de boa 

qualidade. 

Para diminuir ou mesmo extinguir a poluição de aquíferos é necessário que a 

população, em geral e, principalmente a indústria, conscientize-se sobre a contaminação 

desses recursos, não menos diferente para a administração pública, já que se trata de um bem 

universal.  

A melhoria dos problemas nas águas superficiais e a proteção de aquíferos exigem 

diferentes tipos de soluções. Em uma delas, é importante que se façam previsões sobre o 

transporte de contaminantes nas águas subterrâneas (FEITOSA, 2008). 

A vulnerabilidade de aquíferos à contaminação, oriunda das mais diferentes fontes, 

pode ser controlada se os principais meios envolvidos nesta avaliação possam ser protegidos 

de poluições. Um dos principais fatores capaz de reduzir ou impedir diferentes tipos de 

contaminação de chegar à zona saturada é o solo.  

O solo retém água, regula recursos hídricos e atua como filtro e condução de água da 

precipitação para os aquíferos. Ele é, também, receptor de material particulado lançado por 

chaminés, resíduos de chorumes (aterros sanitários, cemitérios, etc), fertilizantes, pesticidas e 

outros materiais aplicados no solo e que, muitas vezes, contribuem para a poluição da água e 

do ar (MANAHAN, 2013). 

Embora haja pouco volume de pesquisas voltadas para a vulnerabilidade de aquíferos 

no Brasil, uma estratégia na defesa da qualidade das águas subterrâneas seria uma avaliação 

regional com os dados disponíveis, em nível de reconhecimento, que consiste em mapear o 

grau de vulnerabilidade dos sistemas aquíferos a potenciais cargas poluidoras, de forma a se 

construir mapas de vulnerabilidade visando o planejamento das políticas e ações de proteção 

desses mananciais. 

Em relação aos esgotos, o controle das suas fontes geradoras deve ser criterioso, 

como forma de tentar minimizar os problemas de poluição. Especificadamente, o controle 

com os metais e os compostos orgânicos refratários, permitindo-se reutilizar o esgoto ou seus 

efluentes de tratamento na irrigação, na reciclagem em sistemas de abastecimento, ou mesmo, 

na recarga de águas subterrâneas (MANAHAN, 2013). 

Algumas ações simples são capazes de contribuir para o desperdício da água. 

Medidas que podem reduzir a demanda de água exigida para a atualidade, e que podem ser 

classificadas como de prevenção e controle. 
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 Medidas de Prevenção:  

- subsidiar a conservação da água; 

- proibir novos poços em aquíferos próximos às águas superficiais; 

- não plantar culturas que exijam uso intensivo de água em regiões críticas. 

 Medidas de controle: 

- consertar vazamentos; 

- exigir a conservação da água, principalmente, em cidades que a possuem em 

pouca quantidade;  

- usar sanitários e duchas que economizem água;  

- coletar e reaproveitar a água residencial para irrigar gramados e plantas não 

comestíveis;  

- em projetos paisagísticos utilizar plantas nativas que requeiram pouca água;  

- utilizar irrigação por gotejamento em jardins;  

- usar água reciclada para regar gramados, plantas decorativas e lavar carros;  

- ser o mais breve possível ao tomar banho. 

Para a irrigação, pode-se fazer a água de rego das plantações se evaporar por meio de 

drenos adequadamente instalados, antes que a água chegue ao aquífero. 

Observou-se que a atividade de carcinicultura também gera inúmeros impactos ao 

ambiente. Medidas que minorem a sua influência nos ecossistemas aquáticos, principalmente 

nos estuários, são focos de diversas pesquisas. Segundo Leitão e Lima (2006, p. 177), 

Para reduzir os impactos ambientais da carcinicultura numa determinada bacia 
hidrográfica, torna-se necessário pesquisar formas de diminuição do uso de recursos 
naturais (água, solo, nutrientes, energia, outros) e a redução das emissões para o 
meio ambiente. Isso implica, geralmente, reuso e/ou reciclagem dos resíduos 
gerados pela atividade, além de mudanças no sistema produtivo.  
 

A Resolução nº 312/2002 do CONAMA propõe que devem ser construídas bacias de 

sedimentação ou decantação e sistema de recirculação de água como forma de promover 

economia de água e gerar menor impacto dos efluentes sobre os corpos dos ecossistemas 

receptores. Segundo Castellani et al. (2009), uma das alternativas para os efluentes das 

carciniculturas é o seu reuso em cultivo de vegetais através de hidroponia, aumentando a 

remoção de nutrientes, melhorando a qualidade da água antes do seu retorno aos viveiros. 

Quanto à poluição nos rios, um exemplo de revitalização ocorreu em 1959, quando o 

rio Cuyahoga, em Ohio, pegou fogo por vários dias de tão poluído que era. A pressão da 

população contra o governo, fez com que este decretasse leis que limitassem a descarga de 

resíduos industriais no rio e fornecessem fundos para modernizar as instalações de tratamento 
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de dejetos, levando atualmente o rio a estar mais limpo e ser utilizado por barqueiros e 

pescadores alguns anos depois (MILLER JR, 2012). 

Os usuários têm pouco ou nenhum incentivo financeiro para investir em tecnologias 

que economizam água. O aumento nas taxas de água pode estimular a sua conservação, porém 

torna a água mais difícil para os agricultores e moradores de baixa renda. Uma solução pode 

ser fixar uma quantidade satisfatória para o uso em cada residência, e quando este limite for 

ultrapassado, o preço aumentar. Este é um método utilizado na África do Sul (MILLER JR, 

1931 apud MILLER JR, 2012), e pela COELCE, no Estado do Ceará. 

Assim, a crescente demanda de água devido ao aumento da taxa de crescimento 

populacional, da necessidade agrícola e industrial, além das frequentes estiagens, inerentes à 

região Nordeste, torna a água subterrânea um patrimônio, servindo de reserva estratégica 

influenciando, inclusive, no desenvolvimento socioeconômico de qualquer região. 

Procurar trabalhar com respeito ao meio ambiente é uma forma de responsabilidade 

social com a comunidade em que a empresa está inserida. Se esta preserva o meio ambiente, 

ela e a população ao redor se beneficiam. A população, por conviver em um ambiente melhor, 

no mais possível equilíbrio ecológico, diante dos impactos gerados, e o empreendedor, por 

reforçar a sua imagem junto à concorrência e à sociedade. 
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8 CONCLUSÕES  

 

Classificaram-se as águas do município como Cloretadas Sódicas, de tipologia 

homogênea e comum no Estado do Ceará. 

Nas amostras de rio, o pH variou entre 6,6 e 8,5; a condutividade aparece alta para o 

Rio Palhano (RP) e, consequentemente, seus teores de cloreto e salinidade. 

Para os elementos traço só o alumínio está acima do VMP, definido pelo CONAMA, 

apresentando um teor máximo de 525 µg/L Al, para o RP.  

O oxigênio-18 revelou que as águas do Rio Jaguaribe, nesse trecho, são mais 

influenciadas pela evaporação do que pela pluviometria. 

Para as águas subterrâneas, montou-se uma tabela com os principais parâmetros 

analisados e que se encontram acima do estabelecido pela legislação. Pode-se perceber, 

portanto, que os menos contaminados condizem aos poços 15, 53 e 67 sendo que a sua 

utilização deverá ser precedida de, no mínimo, uma filtração e desinfecção da água para evitar 

possíveis prejuízos à saúde, haja vista a presença de bactérias coliformes e turbidez. 

 

Tabela 18 – Parâmetros da qualidade da água em desacordo com a legislação, nas amostras 
coletadas no município de Itaiçaba para os anos de 2012 e 2013 (CONTINUA) 

Pontos d’água (Poços) Parâmetros 

01 
E. coli, Turbidez, Manganês 

 

08 
Condutividade, Cloreto, Sulfato, Turbidez, Nitrato, STD, Dureza, Brometo, 

Sódio, Chumbo, Níquel, Manganês 
 

09 
E. coli, pH, Nitrato, Chumbo, Níquel, Alumínio, Bário 

 

10 
Turbidez, Ferro, Manganês 

 

11 
E. coli, Turbidez, Bário 

 

12 
Nitrato 

 

13 
Condutividade, Turbidez, Ferro, Manganês, Bário 

 

15 
Turbidez 

 

16 
Condutividade, Cloreto, Turbidez, STD, Ferro, Brometo, Sódio, Chumbo, 

Manganês 
 

17 
Manganês, Bário 

 

52 
Cloreto, Turbidez, Nitrato, STD, Sódio, Manganês 
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Tabela 18 – Parâmetros da qualidade da água em desacordo com a legislação, nas amostras 
coletadas no município de Itaiçaba para os anos de 2012 e 2013 (CONCLUSÃO) 

Pontos d’água (Poços) Parâmetros 

53 
Turbidez 

 

55 
Turbidez, Manganês 

 

60 
E. coli, Condutividade, Cloreto, Turbidez, Nitrato, STD, Sódio, Chumbo 

 

62 
Condutividade, Cloreto, Nitrato, STD, Sódio, Chumbo 

 

66 
E. coli, Condutividade 

 

67 
E. coli 

 

75 
Turbidez, Manganês 

 
Fonte: Autora. 

 

Segundo os cálculos para o balanço hídrico, nota-se que o excedente hídrico, 

normalmente, concentra-se entre os meses de fevereiro e abril, onde a precipitação é maior 

que a evapotranspiração (P > ETP) e o déficit hídrico entre os meses de maio a dezembro. 

Essa tendência só foi alterada mediante eventos de alta pluviosidade, como nos anos de 1985 

e 2009, com chuvas bem acima da média histórica. Assim, o balanço hídrico mostrou-se 

positivo para o mês de abril (série histórica) e de fevereiro (2012), enquanto que o déficit 

hídrico manteve-se para os outros meses do ano. 

Devido a unidade aquífera ser livre (coberta) e os níveis estáticos medidos rasos e 

pela litologia do solo inconsolidada e de fácil infiltração, o aquífero é classificado como de 

média a alta vulnerabilidade à contaminação. 

Segundo os resultados isotópicos, o rio apresentou influência marcante da 

evaporação. Os poços foram separados em três grupos e, apresentaram influência das águas 

do rio, evaporadas e de áreas de carcinicultura; das águas de mistura entre águas evaporadas e 

da chuva; e, de camadas mais profundas, provavelmente, de águas remanescentes da enchente 

de 2009. 

A pressão ambiental que a área vem sofrendo pelas precárias instalações na 

infraestrutura do saneamento básico do município, somados aos empreendimentos de 

irrigação e carcinicultura, requerem imprescindíveis medidas de controle, sob risco de 

comprometimento dos usos múltiplos dessa água, inclusive no tocante à sua potabilidade, tais 

como: redução na perfuração de novos poços, impermeabilização de fossas negras, instalação 

de rede de esgoto, controle dos efluentes descartados no rio, etc.  
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9 SUGESTÕES 

 

Como forma de aprofundar os estudos na área de pesquisa, melhorando os resultados 

obtidos, sugere-se a realização das seguintes ações: 

a) Observar por um período maior e mais frequente de coletas, as mudanças fisico-

químicas da área; 

b) Realizar análises para agrotóxicos, com o objetivo de confirmar a possível 

presença dos mesmos na água subterrânea. 

c) Coletar amostras diretamente dos efluentes dos tanques de carcinicultura, no 

intuito de observar a possível presença de metais pesados e/ou elementos-traço 

oriundos desta atividade; 

d) Realizar análises para carbono-14 (14C) como forma de verificar a idade da água 

subterrânea, principalmente nas amostras do Grupo 1 (Tabela 13) que apresentaram 

os valores mais negativos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Dados de litologia em poços da CAGECE, no município de Itaiçaba 

Coordenadas 
UTM 

Nível (m) De (m) – Até (m) Descrição da litologia 
Construção 

do poço 

(N) 9481950 Estático: 3,3 
 

Captação CA-1   

(E) 630839 Dinâmico: 8,3 0 – 4 Argila amarronzada  

  4 – 12 Areia fina esbranquiçada 17/11/2009 

  12 – 15 Areia argilosa  

  15 – 28 .Areia média amarelada  

  28 – 30 
Rocha cristalina alterada  

  Captação CA-2   
(N) 9482000 Estático: 3,3 

 
0 – 12 Areia fina amarelada  

(E) 630800 Dinâmico: 8,3 12 – 14 Areia pouco argilosa 19/11/2009 

  14 – 28 Areia média amarelada  

  28 – 30 Rocha cristalina alterada  

  Logradouro CA-3   

(N) 9477271 Estático: Sem 
Medida 

 

0 – 4 Argila com areia fina de cor preta.  

(E) 634665 Dinâmico: 
Sem Medida 

4 – 13 Areia fina, silto-argilosa, cor marrom. 20/07/2009 

  13 – 19 Rocha Cristalina não identificada 
verde acinzentado 

 

  Logradouro CA-4   

(N) 9477317 
 

Estático: 3,4 
 

0 – 4 Argila com areia fina de cor preta.  

(E) 634668 Dinâmico: 6,8 4 – 8 Areia fina, silto-argilosa, cor marrom. 22/07/2009 

  8 – 9 Areia fina a média, cor amarelada.  

  9 – 13 Areia fina, silto-argilosa, cor marrom.  

  13 – 14 Alteração de rocha xistosa com 
presença de mica de cor verde. 

 

  Logradouro CA-5   

(N) 9477356 
 

Estático: 3,7 
 

0 – 4 Argila com areia fina de cor preta.  

(E) 634674 Dinâmico: 6,4 4 – 7 Areia fina, silto-argilosa, cor marrom. 24/07/2009 

  7 – 11 Areia fina a média, cor amarelada.  

  11 – 13 Areia fina, silto-argilosa, cor marrom.  

Fonte: Autora.
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APÊNDICE B - Série histórica de precipitação do período de 1981 a 2013, no município de Itaiçaba – Ceará (CONTINUA) 
 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Total 
Anual 

1981 18,0 29,0 353,0 7,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,6 580,6 

1982 37,3 166,6 192,6 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 516,5 

1983 0,0 34,0 131,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 

1984 0,0 41,5 273,5 243,1 212,5 38,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838,6 

1985 227,0 637,0 561,0 329,0 201,0 67,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.098,0 

1986 65,0 99,0 466,0 263,8 94,5 79,0 28,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.096,8 

1987 10,5 68,0 184,3 88,5 8,5 57,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,8 

1988 56,8 77,7 151,3 247,0 154,2 90,1 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 850,4 

1989 57,0 21,0 92,6 349,5 80,4 101,1 61,8 4,5 0,0 0,0 0,0 114,5 882,4 

1990 11,0 80,0 61,6 53,8 90,5 14,3 4,0 13,0 0,0 2,5 1,7 0,3 332,7 

1991 31,6 71,8 128,8 95,0 123,5 18,0 15,0 2,0 0,0 0,0 0,1 0,0 485,8 

1992 170,0 147,3 178,2 61,0 8,5 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 607,0 

1993 1,0 4,0 98,5 33,0 6,0 4,0 12,0 0,0 2,8 3,0 7,0 0,7 172,0 

1994 49,0 71,5 220,0 163,0 88,0 137,5 8,5 0,0 0,1 0,0 0,0 22,3 759,9 

1995 29,5 63,5 82,0 194,0 161,5 79,5 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660,0 

1996 45,5 55,5 205,5 219,5 43,0 14,0 31,5 0,0 0,0 2,0 9,0 0,0 625,5 

1997 12,0 19,0 135,3 83,2 80,3 0,0 0,0 3,2 0,0 1,6 0,0 24,0 358,6 
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APÊNDICE B - Série histórica de precipitação do período de 1981 a 2013, no município de Itaiçaba – Ceará (CONCLUSÃO) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Total 
Anual 

1998 190,8 0,0 54,9 25,8 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289,5 

1999 60,4 21,2 58,9 25,8 78,8 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 29,7 329,9 

2000 72,2 130,3 162,5 228,1 117,2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 735,8 

2001 15,0 9,4 42,0 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,0 

2002 183,1 56,0 185,7 206,5 161,9 154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 947,8 

2003 51,9 169,6 282,7 317,0 95,8 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 956,0 

2004 496,4 289,5 104,6 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 927,0 

2005 0,0 56,3 227,9 120,0 66,9 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,4 

2006 0,0 53,1 202,9 318,9 209,4 86,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 878,3 

2007 33,0 216,5 179,0 187,2 140,2 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 785,9 

2008 21,0 0,0 284,7 290,1 98,2 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720,0 

2009 91,0 250,0 241,9 474,1 462,3 56,5 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.612,8 

2010 96,0 39,3 26,6 117,6 21,5 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6 

2011 302,8 104,5 150,0 263,0 200,0 31,1 75,3 9,8 0,0 8,5 7,6 0,0 1.152,6 

2012 15,7 251,9 80,8 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 379,2 

2013 31,0 56,4 123,6 303,1 96,4 78,8 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 745,5 

Total 
Histórico 

2.481,5 3.390,4 5.923,9 5.658,5 3.206 1.328,5 574,3 33,5 2,9 17,6 67,9 285,9 22.970,9 

Média 
mensal 

75,2 102,7 179,5 171,5 100,2 41,5 17,9 1,0 0,1 0,6 2,1 8,9 696,1 

Fonte: Autora. 
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APÊNDICE C - Resultado analítico da primeira coleta de amostragem 
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1 6,81 321 108 39 26 39 4 19 9 0,7 0,5 < LD 89 84 < LD 0,33 7,6 < LD 244 
7 5,24 366 15 72 34 64 18 2 7 0,5 0,5 < LD 12 32 < LD 0,08 8,0 3 387 
8 6,44 5000 79 609 321 766 150 152 141 0,6 3,6 < LD 65 968 < LD 0,18 7,5 22 2221 
9 3,91 531 35 96 13 64 18 10 12 0,6 0,5 < LD 28 76 < LD 0,08 4,0 14 256 
10 6,59 568 153 104 5 96 12 22 19 0,5 0,8 0,5 125 136 < LD 0,18 6,3 < LD 451 
11 6,15 970 39 243 23 132 47 16 18 0,5 1,2 < LD 32 116 < LD 0,08 6,8 5 526 
12 6,42 710 113 108 32 77 4 45 28 0,5 1,1 < LD 93 228 < LD 0,26 4,0 15 454 
13 6,49 1503 187 362 13 289 18 26 71 0,5 1,4 < LD 154 360 < LD 0,13 6,0 0,6 989 
14 6,8 1676 429 280 97 258 32 46 55 0,8 1,5 < LD 351 344 < LD 0,43 6,5 14 1199 
15 6,84 946 227 164 35 163 32 40 16 1,0 1,6 < LD 186 168 0,1 1,56 7,0 2 688 
16 6,96 1895 158 542 36 320 32 50 52 0,6 2,0 1,1 129 340 < LD 0,38 13,4 0,6 1199 
17 6,62 944 163 131 58 69 32 56 25 0,6 3,1 < LD 133 244 < LD 0,74 5,0 19 552 
52 6,58 2180 306 180 122 415 32 45 84 0,6 Interf < LD 250 464 0,1 0,68 7,3 2 1241 
53 6,27 601 123 112 13 96 6 26 16 0,5 1,1 < LD 101 132 < LD 0,25 5,4 2 484 
55 6,46 509 153 84 7 83 4 27 12 0,7 0,5 < LD 125 120 < LD 0,17 7,3 3 436 
60 6,64 1819 212 419 108 352 32 37 83 0,5 2,1 < LD 174 436 < LD 0,27 7,2 9 1361 
62 6,51 2050 222 474 114 320 61 26 100 0,5 2,0 < LD 182 480 < LD 0,26 4,4 22 1316 
66 6,75 1245 306 196 78 226 32 45 30 0,6 0,9 < LD 250 236 < LD 0,58 3,0 4 913 
67 6,54 532 104 110 9 64 4 29 12 0,5 0,8 < LD 85 124 < LD 0,30 2,4 < LD 331 
75 6,84 1056 315 149 50 195 18 50 29 0,6 1,4 < LD 259 244 0,1 1,38 15,5 2 810 

RM 7,63 441 128 78 7 52 9 22 12 0,6 < LD 0,4 105 104 < LD 0,15 8,0 < LD 310 
RJ 7,74 428 118 86 7 58 9 21 13 0,7 0,5 0,2 97 108 < LD 0,14 15,0 < LD 405 
RJJ 7,84 449 118 76 5 70 12 21 12 0,6 0,5 0,2 97 104 < LD 0,13 13,0 < LD 425 
RP 6,9 1036 64 274 8 163 18 22 7 0,6 0,8 1,6 53 84 < LD 0,17 11,0 < LD 584 

Fonte: Autora 
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APÊNDICE D - Resultado analítico da segunda coleta de amostragem 
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1 6,44 307 113 35 8 32 1 21 7 0,7 0,4 <LD 93 80 <LD 0,14 6,0 2 261 <LD 34 

8 6,36 2.880 64 655 312 335 46 136 68 0,6 1,9 0,3 53 624 <LD 0,12 9,0 23 1740 0,02 24 

9 3,83 440 15 88 17 47 16 8 9 0,5 0,2 0,1 12 56 <LD 0,11 7,8 14 274 <LD 15 

10 6,67 848 246 157 58 98 8 51 22 0,5 0,7 0,7 202 220 <LD 0,14 8,6 3 672 <LD 19 

11 6,18 978 44 237 43 123 37 14 15 0,5 0,8 <LD 36 100 <LD 0,11 6,9 11 586 <LD 25 

12 6,55 684 138 113 53 54 1 48 20 0,5 0,7 <LD 113 204 <LD 0,14 5,8 9 499 <LD 31 

13 6,52 1299 281 301 8 157 7 58 33 0,5 0,7 1,0 230 280 <LD 0,12 16,8 0,6 866 <LD 19 

14 6,75 1745 404 272 116 233 1 58 41 0,7 0,4 <LD 331 316 <LD 0,18 6,4 15 1237 0,02 45 

15 6,9 734 197 129 23 103 4 27 12 0,7 0,5 0,2 162 120 <LD 0,77 7,8 <LD 530 0,01 34 

16 6,51 1771 143 595 36 232 4 56 40 0,6 1,0 1,0 117 308 <LD 0,26 13,7 2,0 1142 <LD 27 

17 6,61 874 182 121 81 81 25 58 17 0,5 0,3 0,2 149 216 <LD 0,34 11,1 16 655 <LD 18 

52 6,51 1973 276 540 124 249 15 90 44 0,5 Interf 0,1 226 408 <LD 0,47 6,6 27 1477 0,01 20 

53 6,29 561 123 96 25 65 4 30 11 0,5 0,4 0,4 101 120 <LD 0,14 6,2 5 395 0,01 20 

55 6,49 533 143 90 5 60 2 27 11 0,6 0,2 0,1 117 112 <LD 0,12 6,2 3 371 0,08 20 

60 6,52 1885 222 520 146 215 10 120 34 0,4 0,6 <LD 182 440 <LD 0,30 7,5 21 1387 <LD 28 

62 6,49 1758 212 499 143 207 1 78 45 0,4 <0,1 0,1 174 384 <LD 0,16 3,2 21 1308 0,01 29 

66 6,82 1055 266 235 87 139 6 56 17 0,5 0,1 <LD 218 212 <LD 0,29 6,5 5 858 0,07 27 

67 6,32 619 118 127 16 58 3 51 5 0,5 0,4 0,1 97 148 <LD 0,14 7,5 <LD 401 <LD 22 

75 6,86 867 291 125 47 99 11 58 16 0,5 1,0 0,1 238 212 <LD 0,72 5,3 8 712 <LD 30 

RM 8,05 439 128 82 6 54 10 16 13 0,6 0,3 0,2 105 96 <LD 0,12 14,0 <LD 314 0,01 5 

RJ 8,54 453 123 82 6 55 10 19 12 0,6 0,4 0,2 101 96 <LD 0,12 15,0 <LD 312 <LD 5 

RP 8,1 1787 54 665 42 213 14 61 44 0,7 1,2 0,3 44 336 <LD 0,13 13,0 <LD 1110 0,01 17 

Fonte: Autora. 
LD: Limite de detecção. 
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APÊNDICE E - Resultado analítico da terceira coleta de amostragem 
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1 6,67 323 133 47 7 46 38 21 9 <0,1 0,6 109 88 <0,7 -0,03 2 300 0,01 25 
8 6,67 3530 94 947 367 244 409 131 76 1,1 3,4 77 644 <0,7 -0,03 15 2267 0,02 17 

9 3,87 451 10 80 24 56 48 6 10 0,1 0,3 8 56 <0,7 -0,04 10 234 0,01 11 

10 6,72 818 271 137 7 91 89 34 36 <0,1 0,3 222 236 <0,7 -0,04 <0,1 665 0,01 14 

11 6,47 837 59 209 33 105 110 8 12 <0,1 0,7 48 72 <0,7 -0,04 2 537 0,01 18 

12 6,49 762 163 127 38 75 69 54 26 <0,1 0 133 244 <0,7 -0,04 11 552 0,01 24 

13 6,6 1077 271 229 3 114 124 26 46 0,8 0,3 222 256 <0,7 -0,04 <0,1 813 0,01 15 

15 6,6 514 153 100 8 81 76 19 13 0,1 0,4 125 104 <0,7 0,00 <0,1 450 0,02 24 

16 6,42 2580 246 767 82 204 304 32 91 0,6 6,8 202 460 <0,7 -0,04 2 1726 0,01 18 

17 6,63 961 227 147 81 104 108 59 22 <0,1 0,2 186 240 <0,7 0,02 8 748 0,02 14 

52 6,38 776 261 405 93 159 203 72 50 <0,1 0 214 388 1,8 0,02 14 1243 0,02 15 

53 6,45 667 163 119 24 86 83 30 16 0,2 0,1 133 144 <0,7 -0,03 4 522 0,16 15 

55 6,52 553 163 98 8 77 71 26 16 0,1 0,4 133 132 <0,7 -0,04 1 459 0,01 14 

60 6,4 1922 222 444 124 159 203 29 95 <0,1 0,6 182 468 <0,7 -0,03 12 1275 0,01 27 

62 6,35 1871 237 431 145 163 213 42 69 <0,1 0,5 194 392 1,6 -0,02 11 1298 0,01 31 

66 6,91 1417 276 280 98 142 170 56 40 <0,1 0 226 308 <0,7 -0,01 6 1062 0,02 24 

67 6,29 833 158 182 28 95 95 42 23 0,5 1,9 129 200 <0,7 -0,03 <0,1 623 0,01 24 

75 6,27 823 276 129 32 102 104 45 20 0,1 0,4 226 196 <0,7 0,07 1 709 0,02 29 

RM 7,72 1933 153 534 80 304 245 29 44 0,3 0,8 125 256 <0,7 -0,04 1 1389 0,01 9 

RJ 8,13 467 133 86 7 179 71 21 16 0,2 0,4 109 120 <0,7 -0,04 1 513 0,01 7 

RP 6,62 5940 20 2290 139 77 594 178 128 1,9 2,4 16 976 <0,7 -0,03 <0,1 3425 0,03 2 

Fonte: Autora. 
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APÊNDICE F - Resultado (µg/L) da análise de metais pesados dos mananciais da Sub-Bacia 

Hidrográfica do Baixo Jaguaribe – Itaiçaba – Ce 

Amostra 
Bário 

mar/12 
Bário 

abr/13 
Alumínio 
mar/12 

Alumínio 
abr/13 

Manganês 
Níquel 
abr/13 

Chumbo 
(abr/13) 

Cromo 

1 163 117 159 44 348 31,2 <LQ <LQ 

7 432 NC 91 NC 52,6 NC NC <LQ 

8 63 111 154 52 1.457,0 80,4 58 <LQ 

9 762 829 1.811,0 742 83 72,6 15 <LQ 

10 582 171 133 <LQ 1.800,0 28,8 <LQ <LQ 

11 995 1055 139 51 10 41,8 <LQ <LQ 

12 543 340 122 7 13 47,7 <LQ <LQ 

13 678 947 43 102 1.685,0 65,4 <LQ <LQ 

14 774 NC 129 NC 33 NC NC <LQ 

15 586 186 85 82 19 17,3 <LQ <LQ 

16 681 636 61 48 490 2,17 31 <LQ 

17 823 834 66 153 220 4,4 <LQ <LQ 

52 613 520 28 6 210 6,6 10 <LQ 

53 415 135 115 <LQ 4 17,2 <LQ <LQ 

55 401 232 88 59 2.035,0 38,4 <LQ <LQ 

60 604 337 75 <LQ 20 32,9 15 <LQ 

62 461 274 114 <LQ 60 18,3 13 <LQ 

66 704 360 <LQ 38 32 43,3 10 <LQ 

67 699 192 86 149 80 27,3 <LQ <LQ 

75 895 110 132 8 208 26,9 <LQ <LQ 

RM 177 113 376 140 41 19,2 11 <LQ 

RJ 389 123 194 283 39 11,2 23 <LQ 

RJJ 381 NC 464 NC 67 NC NC <LQ 

RP 250 543 409 525 40 6,11 68 <LQ 

Fonte: Autora. 
LQ: Limite de detecção; 
NC: Não coletado. 
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APÊNDICE G - Relações iônicas para determinação de salinidade nas três coletas de amostragem 
 

Amostras 
Março/2012 Agosto/2012 Abril/2013 

rMg/rCa rCl/rHCO3 rK/rNa rCl/rBr rMg/rCa rCl/rHCO3 rK/rNa rCl/rBr rMg/rCa rCl/rHCO3 rK/rNa rCl/rBr 

1 0,78 0,62 0,06 176 0,55 0,53 0,02 197,40 0,71 0,61 0,48 176,80 
8 1,53 13,27 0,12 381,78 0,82 17,61 0,08 778,02 0,96 17,34 0,99 628,59 
9 1,98 4,72 0,16 433,28 1,85 10,09 0,20 992,80 2,75 13,76 0,50 601,87 

10 1,42 1,17 0,07 293,40 0,71 1,10 0,05 506,17 1,74 0,87 0,58 1030,67 
11 1,85 10,73 0,21 457 1,77 9,27 0,18 668,60 2,47 6,10 0,61 673,83 
12 1,03 1,65 0,03 221,60 0,69 1,41 0,01 364,34 0,79 1,34 0,54 X 
13 4,50 3,33 0,04 583,54 1,17 1,84 0,03 970,40 2,92 1,45 0,64 1722,67 
14 1,97 1,12 0,07 421,28 1,17 1,16 0,01 1534,60 NC NC NC NC 
15 0,66 1,24 0,12 231,30 0,73 1,13 0,02 682,24 1,13 1,12 0,55 564,20 
16 1,71 5,90 0,06 611,60 1,18 7,16 0,01 1343,12 4,69 5,37 0,88 254,55 
17 0,74 1,38 0,28 95,38 0,48 1,14 0,18 910,13 0,61 1,11 0,61 1658,80 
52 3,08 1,01 0,05 X 0,81 3,37 0,04 X 1,14 2,67 0,76 X 
53 1,01 1,57 0,04 229,82 0,60 1,34 0,04 541,60 0,88 1,26 0,57 2685,60 
55 0,73 0,94 0,03 379,20 0,67 1,08 0,02 1015,60 1,01 1,03 0,54 553 
60 3,70 3,40 0,05 450,29 0,47 4,03 0,03 1955,87 5,40 3,44 0,76 1670 
62 6,34 3,67 0,11 X 0,95 4,05 0,01 X 2,71 3,13 0,77 1945,44 
66 1,10 1,10 0,08 491,47 0,50 1,52 0,03 5303,20 1,18 1,75 0,71 X 
67 0,68 1,82 0,03 310,30 0,16 1,85 0,04 716,60 0,90 1,98 0,59 216,17 
75 0,96 0,81 0,05 240,17 0,45 0,74 0,07 282,08 0,73 0,80 0,60 727,80 
RM 0,90 1,05 0,11 X 1,34 1,10 0,11 616,80 2,50 6,01 0,48 1506,40 
RJ 1,02 1,25 0,09 388,16 1,04 1,15 0,10 462,60 1,26 1,11 0,24 485,20 
RP 0,52 7,37 0,07 343,04 1,19 21,20 0,04 1250,67 1,19 196,95 4,54 2153,37 

Fonte: Autora. 
r = Valor em meq/L do íon;  
X = Teor de brometo não detectado; 
NC: Amostra não coletada; 
Amostras marcadas = poços, supostamente, contaminados. 
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APÊNDICE H - Descrição dos pontos de coleta 
 

Amostra Tipo de construção Uso principal Peculiaridades 

1 Tubular Potabilidade 
Chafariz 

Coletada da caixa d’água 

8 Tubular Doméstico 
Localizado em terreno arenoso 

Classificado como salino 

9 Cacimba Potabilidade e doméstico 
Chafariz 

Coletado da caixa d’água 

10 Cacimba Doméstico 
Aberto 

Próximo à córrego d’água 

11 Cacimba Doméstico 
Coletado por motor 

 

12 Tubular Doméstico 
Coletado por motor 

 

13 Tubular Doméstico 
Quando adicionado água sanitária a 

água se torna escura 

15 Tubular Doméstico 
Lacrado 

 

16 Cacimba Irrigação e dessedentação 
Aberto 

Coletado por motor 

17 Tubular Doméstico e irrigação 
Protegido 

Próximo a posto de combustível 

52 Tubular Doméstico 
Lacrado 

 

53 Tubular Doméstico 
Localizado em oficina mecânica 

Lacrado e protegido 

55 Tubular Doméstico 
Localizado vizinho à carcinicultura 

Lacrado e protegido 

60 Tubular Doméstico e irrigação 
Lacrado 

 

62 Tubular Doméstico 
Bombeado por cata-vento 

 

66 Tubular Doméstico 
Chafariz 

Coletado da caixa d´’água 

67 Tubular 
Potabilidade, doméstico e 

irrigação 
Protegido; 

Cadastrado e monitorado pela Cagece 

75 Tubular Doméstico 
Bombeado por cata-vento 

 

RM Rio Jaguaribe Captação 
Coleta à montante da barragem 

 

RJ Rio Jaguaribe Captação 
Coleta à jusante da barragem 

 

Fonte: Autora. 

 

 


