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RESUMO 

 

A pequena vila de pescadores de Jericoacoara, nas últimas décadas, devido a sua grande visibilidade 

internacional a partir dos anos 90, ganhou ares de rota turística obrigatória, aumentando dessa forma 

não só a população local, como também a infraestrutura de maneira desordenada e sem 

planejamento, contribuindo para a má utilização e contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. 

Este trabalho apresenta uma análise hidroambiental dos aquíferos que abastecem a região, avaliando 

a utilização e as atuais condições sanitárias, bem como a qualidade da água subterrânea. A pesquisa 

baseou-se em um estudo de caso onde os resultados foram obtidos através das análises de fluxo 

subterrâneo, nível freático e parâmetros físico – químicos e bacteriológicos de amostras coletadas 

nos poços da região. Verificou-se que 100% das amostras encontram-se em não conformidade com 

os valores permitidos pela Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde e pela resolução CONAMA 

nº 396/2008, para água destinada para consumo humano, em pelo menos um dos parâmetros 

analisados. O consumo da água proveniente dos poços tubulares da região representa um risco a 

saúde da população que utiliza água para consumo, uma vez que esta não apresenta condições 

adequadas de potabilidade, sendo capaz de transmitir doenças de vinculação hídrica, como a 

metemoglobinemia e diarreia. O monitoramento contínuo das águas é aconselhável, visando a 

tomada de ações preventivas. Também é importante avaliar a qualidade física dos poços, exigindo 

uma correta construção seguindo as normas da ABNT. 

 

Palavras-chaves: Jericoacoara. Potabilidade. Aquífero. Água subterrânea. Contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

The small village of Jericoacoara in the last decades, due to its great international visibility from the 90s 

until now, has received an air of a must-see tourist route, thus increasing not only the local population, 

but also the infrastructure in a disorganized and unplanned way, contributing to the misuse and 

contamination of groundwater resources. This research presents a hydro-environmental analysis of the 

aquifers that supply the region, evaluating the use and the current sanitary conditions, as well as 

groundwater quality. The research was based on the results obtained through analysis of underground 

flow, water table and physical-chemical and bacteriological parameters of samples collected in the wells 

of the region. It was verified that 100% of the samples are in non compliance with the values allowed 

by Decree 2914/11 of the Ministry of Health and CONAMA resolution 396/2008, for water destined for 

human consumption, in at least one of the analyzed parameters. The consumption of water from the 

region's drilling wells poses a health risk to the population that uses water for consumption, since it does 

not present adequate drinking conditions and is capable of transmitting water-borne diseases, such as 

methemoglobinemia and diarrhea. Continuous water monitoring is advisable, aiming at preventive 

actions. It is also important to evaluate the physical quality of the wells, requiring correct construction 

in accordance with ABNT standards. 

 

Keywords: Jericoacoara. Potability. Aquifer. Goundwater. Contamination. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Vila de Jericoacoara, distrito da cidade de Jijoca de Jericoacoara, está localizada no 

litoral oeste do estado do Ceará, situada a 300 km de Fortaleza. Em meados da década de 80, era 

considerada apenas uma pequena vila de pescadores, isolada em meio a um parque de dunas, até 

sua descoberta pela indústria do turismo, que a fez alçar fama internacional, sendo atualmente 

citada em diversos sites como um dos principais destinos da América Latina. 

Devido a notória fama que a vila ganhou nos últimos anos, a atividade turística na região 

cresceu exponencialmente. Em alta estação, nos meses de janeiro e julho, o fluxo na vila de 2 mil 

habitantes chega a 6 mil visitantes, dados de 2016. Para atender a demanda de turistas, a vila conta 

hoje com centenas de propriedades que se dividem em hostels, pousadas e hotéis, além de contar 

com diversas lojas e restaurantes. 

Esses investimentos fomentaram o uso desordenado dos recursos hídricos, onde a demanda 

vem crescendo assustadoramente. Na pequena vila já se verifica o progresso, porém com 

deficiências no planejamento territorial e nos recursos hídricos, o que pode resultar em danos 

irreversíveis ao meio ambiente. A grande demanda no abastecimento de água na Vila e seu uso 

indiscriminado pode afetar diretamente na qualidade físico-química da água subterrânea 

explotada, tornando-a imprópria para o uso. 

O presente trabalho baseia-se no levantamento de dados atuais a respeito das condições 

hidrogeológicas do aquífero da região de Jericoacoara. A Vila de Jericoacoara tem como única 

fonte de abastecimento de água para consumo humano, a água subterrânea que provém dos 

Aquíferos Dunas e Barreiras. 

Os aquíferos são do tipo livre, com níveis freáticos subaflorantes, onde as condições de 

uso e ocupação do meio físico afetam diretamente a qualidade da água, por ser muito suscetível à 

contaminação. Além disso, o uso indiscriminado da água pode causar a exaustão do aquífero, 

propiciando a invasão da intrusão salina em direção ao continente, alterando a qualidade físico-

química da água, tornando-a imprópria para o consumo. 

Portanto, são necessários estudos a respeito dos volumes armazenados e da qualidade da 

água que está sendo explotada, fazendo uma análise detalhada dos aquíferos que abastecem a 

região através do levantamento de dados hidrodinâmicos dos mananciais subterrâneos da Vila de 

Jericoacoara. Para tanto, é também necessária a análise da qualidade da água, a fim de diagnosticar 

a situação atual e sugerir um melhor gerenciamento dos recursos hídricos. 
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1.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  
 

A área de estudo encontra-se no distrito de Jericoacoara, no município de Jijoca de 

Jericoacoara, no estado do Ceará, localizado na porção noroeste do estado. Dista cerca de 300 Km 

da capital Fortaleza e o acesso, partindo de Fortaleza, dá-se através da BR 222 até a cidade de 

Umirim, onde toma-se a CE 354, passando por Itapipoca e Amontada até chegar Morrinhos, e 

segue-se à direita na BR 402, que conduz à Acaraú. A partir daí acessa-se à esquerda, na rodovia 

que leva à cidade de Cruz, de onde prossegue-se em uma estrada carroçável, para a praia do Preá. 

Pode, também, ser realizado através da rodovia CE 085, conhecida como rodovia Estruturante, 

que leva até Jijoca de Jericoacoara ou a até a Vila do Preá. O deslocamento até a Vila de 

Jericoacoara é feito em transporte com tração nas quatro rodas, que deverá percorrer cerca de 11 

Km até chegar a sede do distrito de Jericoacoara (Figura 1). A área de estudo é definida pelas 

seguintes coordenadas UTM (Tabela 1) e tem, aproximadamente, 3 km2: 

Tabela 1 -  Coordenadas em UTM da área estudada. 

Longitude (E) Latitude (N) 

331075 9691360 

331075 9690060 

333441 9690060 

333441 9691360 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 1 - Localização da área estudada e vias de acesso, desde a capital cearense até a cidade de 

Jijoca de Jericoacoara e as ruas dentro da Vila de Jericoacoara. Coordenadas UTM. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Gerais 

 

Analisar detalhadamente o aquífero que abastece a região através de levantamento de dados 

dos mananciais subterrâneos da Vila de Jericoacoara, bem como da análise da qualidade da água, 

a fim de diagnosticar a situação atual e os impactos causados, de forma direta ou subjetiva, pela 

ação antrópica e sugerir soluções para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Retratar o fluxo subterrâneo do aquífero através de um mapa de fluxo; 

 Estabelecer o nível freático da água subterrânea através de um mapa de profundidade do nível 

da água; 

 Cadastrar os poços que captam água subterrânea, sejam tubulares ou artesianos, descrevendo 

suas características e finalidade do uso da água; 

 Identificar possíveis fontes de contaminação, produzindo um mapa de teores para os 

parâmetros físico-químicos e bacteriológico analisados (cloretos, dureza total, ferro total, 

nitrato, nitrito, pH, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfato, coliformes totais e E. Coli); 

 Analisar e comparar os dados a respeito da qualidade da água, para consumo humano, segundo 

os parâmetros da Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde e da resolução CONAMA nº 

396/2008; 

 Avaliar os impactos causados pela ação antrópica no aquífero a fim de sugerir um melhor 

gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos. 
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2 METODOLODIA  

A pesquisa realizada dividiu-se em 4 fases, sendo a primeira, uma pesquisa bibliográfica 

prévia para a obtenção de dados, seguida de uma fase de campo realizada através do cadastro dos 

poços da Vila, uma terceira fase com análise laboratorial das amostras de água coletadas e, por 

último, a compilação de todos os dados para a confecção de mapas. 

2.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Esta fase consistiu em coletar material bibliográfico e dados geológicos que serviram como 

embasamento para o desenvolvimento desta monografia. O levantamento destes dados diz respeito 

a consulta de trabalhos já desenvolvidos na área em estudo. Agrega-se também o levantamento de 

dados de poços (construtivos e hidrodinâmicos) já cadastrados em distintas bases de cunho privado 

ou público. Para isso, foi realizada uma pesquisa junto aos órgãos públicos como Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME), Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA), Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos (COGERH), Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), servindo esses dados para um melhor conhecimento 

das características da região e ajudando na elaboração de base preliminar de trabalho. 

2.2 LEVANTAMENTO DE CAMPO  

Esta etapa teve como objetivo principal a aquisição de dados das fontes de captação de 

água (poços tubulares e/ou amazonas) com medições “in situ”. Esta fase de campo, que ocorreu 

entre os meses de maio e junho de 2017, teve como resultado a obtenção de 24 novos dados (Tabela 

2) que posteriormente foram somados aos 11 dados (que possuem informações de nível estático) 

obtidos no CPRM/SIAGAS, mostrados na Tabela 3, que posteriormente foram dispostos em um 

mapa de pontos (Figura 2). 
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Tabela 2 - Dados cadastrados durante a atividade de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 3 - Poços cadastrados no SIAGAS com o número do código registrado dentro desta 

plataforma, localidade e coordenadas UTM. 

Código cadastrado no SIAGAS Localidade Coordenadas UTM 

2300000731 Rua do Coco 331166 / 9690342 

2300000732 Nova Jeri 331761 / 9690372 

2300000734 Rua do Forró 332091 / 9691233 

2300000735 Escola da SEMACE 331179 / 9691276 

2300000736 Sede – Rua Principal 331474 / 9690956 

2300014942 CAGECE (PT – 01) 331393 / 9690623 

2300019969 CAGECE (PT – 03) 331434 / 9690523 

2300019981 CAGECE (PT – 04) 331461 / 9690409 

2300021337 CAGECE (PT – 06) 331680 / 9690295 

2300021338 CAGECE (PT – 05) 331608 / 9690363 

2300022632 CAGECE (PT – 02) 331522 / 9690626 

  

Fonte: SIAGAS. 

PONTO LONGETUDE (E) LATITUDE (N) 

1 332228 9690504 

2 332003 9690805 

3 331912 9690766 

4 331805 9690800 

5 331815 9690815 

6 331706 9690713 

7 331765 9690590 

8 331619 9690471 

9 331478 9690613 

10 331420 9690738 

11 331560 9690745 

12 331771 9690806 

13 331924 9690870 

14 331105 9691147 

15 331826 9691006 

16 331788 9690981 

17 331615 9691049 

18 331492 9690937 

19 331219 9691067 

20 331463 9691159 

21 331490 9691115 

22 331540 9690845 

23 331425 9690945 

24 331741 9690840 
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Figura 2 - Localização dos pontos com dados obtidos durante a atividade de campo e aqueles 

obtidos no processo de pesquisa bibliográfica na plataforma SIAGAS. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os critérios adotados para a seleção dos poços que foram cadastrados durante o período de 

campo foi a distribuição espacial. Foram feitos levantamentos de dados de profundidade, 

localização, coordenadas geográficas, medidas de pH, condutividade elétrica (CE), temperatura 

(T°C) e medição de nível estático (quando possível).  

Os equipamentos utilizados para tais fins foram o GPS (GARMIN ETREX) para obtenção 

da localização dos poços, medidor de pH, condutivímetro e temperatura (OAKTON 

WATERPROOF) e medidor de nível d’água com eletro-sonoro (HSNA - 30) (Figura 3). 
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Figura 3 - Equipamentos utilizados durante a etapa de campo. a) GPS (GARMIN ETREX), b) 

condutivímetro (OAKTON WATERPROOF), c) medidor de nível d’água com eletro-sonoro 

(HSNA - 30). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foram coletadas amostras de água de poços, cadastrados ou não, distribuídos pela Vila de 

Jericoacoara. As coletas foram realizadas no final da etapa campo e transportadas no mesmo dia 

para respeitar o prazo máximo estipulado pelo laboratório (24 horas após a coleta). 

A coleta de amostras para testes bacteriológicos realizou-se através de frascos plástico 

esterilizados com volume de 80 ml. As mãos também foram esterilizadas e luvas foram usadas 

para evitar contaminação do frasco de coleta. 

Para realizar os testes bacteriológicos e físico-químicos em poços tubulares foi dado 

preferência a coleta de amostra em torneiras colocada em um conduto ascendente do poço 

(torneira de descarga), quando disponível. Em poços onde não havia acesso ou não havia torneira 

de descarga, a coleta foi feita em torneiras ligadas diretamente ao poço. As torneiras foram 

deixadas abertas por alguns minutos para esgotar a água parada no encanamento. A assepsia da 

torneira foi feita primeiramente com água e sabão, depois com álcool etílico 70° INPM e quando 

o material da torneira permitia, foi feita a flambagem. O frasco foi enchido até ¾ da sua 

capacidade e fechado imediatamente após a coleta. 

Para o teste físico-químico, deixou-se escoar água por aproximadamente 5 minutos, 

enxaguou-se o frasco duas ou três vezes com a própria amostra e o mesmo foi preenchido com 

água até transbordar. Após a coleta, o frasco foi fechado, tomando os devidos cuidados para que 

o mínimo possível de bolhas de ar ficasse no frasco. 

Para realizar o teste bacteriológico em poços amazonas (cacimbas), a coleta da amostra de 

água foi realizada com o uso de um balde plástico, nos casos onde não havia torneira, porém, o 
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mesmo foi bem lavado internamente e externamente, em seguida foi feita a assepsia com álcool 

etílico 70° INMP, tomando-se todo o cuidado para que o balde não fosse contaminado antes e 

depois de entrar em contato com a água da coleta. A coleta realizou-se através da submersão do 

balde na água. A amostra foi, então, transferida para o frasco, devidamente esterilizado, até ¾ de 

sua capacidade. A coleta das amostras para os testes físico-químicos também foi realizada 

utilizando o balde, tomando os devidos cuidados com a higienização. 

As amostras para o teste bacteriológico foram refrigeradas entre 1°C e 4°C, em recipiente 

térmico (isopor ou outros) e levadas para o laboratório em um prazo de 22 horas após a coleta. 

 

2.3 ANÁLISES EM LABORATÓRIO  

 

Essa etapa representa as análises físico-químicas e bacteriológicas das 17 amostras 

coletadas durante as atividades de campo. 

As análises físico-químicas e bacteriológicas foram realizadas na Fundação Núcleo de 

Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC). A metodologia de análise utilizada foi Standard 

Methods For The Examination Of Water and Wastewater e os parâmetros analisados definidos 

pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde foram: 

 – Teste bacteriológico: coliformes totais (NMP/100 mL) e E. Coli (NMP/100 mL); 

– Teste físico-químico: cloretos (mg Cl-/L), dureza total (mg CaCO3/L), ferro total (mg 

Fe/L), nitratos (mg N-NO3
-/L), nitritos (mg N-NO2

-/L), pH a 25°C, sódio (mg Na+/L), sólidos 

totais dissolvidos (mg/L), sulfatos (mg SO4 
-/L). 

Sendo esses os parâmetros normalmente utilizados nas análises físico-químicas e 

bacteriológicas comercializadas pelo laboratório para o público em geral, a fim de qualificar a 

potabilidade da água, não havendo nenhum critério específico de escolha das autoras do trabalho.  

 

2.4 INTEGRAÇÃO DOS DADOS PARA CONFECÇÃO DE MAPAS  

 

A confecção do presente relatório envolveu as etapas de campo e laboratório. A etapa 

laboratorial constou com a preparação de um mapa base, coleta de amostras para análises físico-

químicas e bacteriológicas e elaboração final do relatório; para essa etapa foram analisados e 

inseridos os dados de campo referentes aos resultados das análises laboratoriais. 
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Durante a etapa pós campo foram utilizados os softwares de tratamento de dados e imagens 

ArcGIS 10.3 e SURFER para a elaboração dos mapas: 

- Mapa de fluxo subterrâneo; 

- Mapa de nível freático; 

- Mapa de teores para valores de pH, Cloretos, Dureza, Sódio, Nitrato, Nitrito, Ferro, STD, 

Sulfatos, Coliformes Totais e E. Coli. 
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3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

3.1 CLIMA 

 

Segundo Zanella e Brandão, (2005; 1995 apud Arruda, 2007, p.31), 

 

“os ventos no nordeste brasileiro são regidos, anualmente, pela presença de um forte ciclo 

temporal. As mudanças ocorridas nesse sistema climático estão agregadas às variações da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma vez que esta controla esses ventos. A 

ZCIT é uma zona ou região marcada pela confluência dos ventos alísios de nordeste e 

sudeste, por conseguinte corresponde a uma intensa nebulosidade e baixa pressão 

atmosférica, ocasionando muita chuva. A variação anual da precipitação pluviométrica é 

controlada pelo movimento da ZCIT, responsável pela quadra chuvosa no Estado, que, 

dependendo da sua posição e tempo, pode provocar chuvas intensas”. 

O regime pluviométrico da área de estudo é do tipo tropical, classificado como Aw 

(Tropical com chuvas de verão), pela classificação climática de Köppen-Geiger, com a estação 

chuvosa concentrada em cinco meses consecutivos. 

De acordo com os dados da FUNCEME (2017), mostrados na Tabela 4, a estação chuvosa 

ocorre no primeiro semestre do ano, correspondendo, em média, por mais de 98% das precipitações 

anuais com os meses de fevereiro, março e abril apresentando, geralmente, os maiores valores de 

precipitação. A partir de julho, as precipitações diminuem até o mês de dezembro (Figura 4). A 

média anual (entre 2010 e 2017*) calculada com estes dados é de 752 mm. 
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Tabela 4 - Precipitação média mensal (mm) em Jericoacoara entre os anos de 2010 e 2017*. 

(*) Valores para os anos de 2014 e 2015 não foram informados pela FUNCEME. 

MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
MÉDIA 

ANUAL 

2010 37,5 35,8 172,5 242,1 107,6 25,1 0,3 0 0 0 0 73,3 694,2 

2011 269,8 153,6 242,9 321,4 76,3 18,7 0 0 0 0 0 0 1082,7 

2012 0,5 105,2 160 40 12,9 4 0 0 0 0 0 0 322,6 

2013 16 98,8 47,7 109 50 108 156 0 0 0 0 0 585,5 

2016 238 37 238 231 19 45 0 0 0 0 0 0 808 

2017 76 247,5 261 274,8 156 2 0 0 0 0 0 0 1017,3 

Fonte: Elaborado pelos autores. Compilação de dados obtidos no site da FUNCEME, 2017.   

 

Figura 4 - Gráfico da precipitação média mensal (mm) em Jericoacoara entre os anos de 2010 e 

2017*. (*) Calores para os anos de 2014 e 2015 não foram informados pela FUNCEME. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. Compilação de dados obtidos no site da FUNCEME, 2017 

               As direções predominantes dos ventos nessa planície litorânea são de SE, ESE, E e NE, e 

as médias de velocidade chegam a superar os 4m/s nos meses da estação chuvosa, com a chegada 

das ZCIT, registram-se mudanças na direção dos ventos, passando a predominar os de direção NE 

(MEIRELES, 2001 apud ARRUDA, 2007). 

No primeiro semestre do ano, os valores tanto da intensidade dos ventos quanto da 

insolação são menos elevados, ao contrário da precipitação que apresenta altos índices. As lagoas 

interdunares representam o afloramento do lençol freático na planície de aspersão eólica durante 
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o período de maior precipitação. No segundo semestre ocorre uma diminuição dos índices 

pluviométricos e há o aumento da velocidade dos ventos e da insolação. Sendo assim, a migração 

das dunas é mais efetiva no segundo semestre (menores índices pluviométricos, ventos mais 

elevados e maior insolação), juntamente com uma diminuição do nível hidrostático do lençol 

freático e, por consequência, da incidência das lagoas interdunares. (ARRUDA, 2007). 

 

3.2 VEGETAÇÃO E GEOMORFOLOGIA  

 

A região de Jericoacoara possui bioma costeiro, onde a vegetação é caraterizada por vários 

fitofisionomias, como cerrado, caatinga. A vegetação é de porte herbáceo e gramíneas. 

A região do Parque Nacional de Jericoacoara apresenta os seguintes domínios 

geomorfológicos: Planície Litorânea; Planície Flúvio–Marinha com Manguezal, Tabuleiros Pré-

Litorâneos e Maciços residuais. 

Planícies Litorâneas: A Planície litorânea apresenta feições morfológicas resultantes de 

processos de acumulação, devido a ações eólicas, marinhas e fluviais, isoladas ou em conjunto 

(Figura 5). É composta pela faixa praial, com largura variável, desde a linha de costa até o contato 

com os tabuleiros litorâneos; campo de dunas móveis, fixas, modelados por processos eólicos; e 

paleodunas. É constituída por sedimentos quaternários que repousam de modo discordante sobre 

o Grupo Barreiras (ICMBio, 2011). 
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Figura 5 - a) Dunas barcanas e barcanóides de grande porte. b) Caminhos por entre as dunas 

fixas com vegetação densa. c) Duna do Pôr-do-sol caracterizada como duna de 2ª geração. 

 

Fonte: Arruda, 2007 

 

De acordo com a classificação realizada por Meireles e Raventòs (2002 apud Arruda, 

2007), as feições dos campos de dunas presentes nas planícies litorâneas podem ser divididas em 

3 gerações. A 1ª geração, conhecida como dunas fixas, foram identificadas como depósitos eólicos 

que se encontram em contato direto com os sedimentos do Grupo Barreiras. São formadas por 

areias quartzosas, inconsolidadas, de granulometria fina à média, com grau de seleção moderado 

a bom. Essas dunas são do tipo parabólicas, em sua maioria, e estão dispostas paralelamente à 

direção predominante do vento. Apresentam perfis pedológicos com baixos teores de matéria 

orgânica, mas a sua cobertura vegetal é densa e de portes arbóreos e arbustivos cobrindo toda a 

sua superfície (ARRUDA, 2007). 
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A 2ª geração, é representada pelas dunas móveis de maior expressividade, chegando a 

medir mais de 50 m de altura e com até 1,2 km de comprimento. São dos tipos barcana, barcanóides 

e parabólicas. A fonte dos sedimentos para a origem desse campo de dunas está relacionada ao 

setor da praia leste da região do Parque Nacional de Jericoacoara. As dunas mais famosas de 

Jericoacoara como a Duna do Pôr do Sol e a Duna do Funil se enquadram nessa geração 

(MEIRELES, 2001 apud ARRUDA, 2007). 

A 3ª geração são dunas em processo de formação, transversais à direção predominante dos 

ventos. Estão distribuídas nos setores de praia leste e oeste. São de médio e pequeno porte 

(ARRUDA, 2007). 

Planície Flúvio-marinha com Manguezal: Essa segunda unidade geomorfológica sofre 

influência das oscilações das marés e dos processos continentais. É um ambiente rico em matéria 

orgânica em suas áreas de inundação e vegetação de mangue, formado pela deposição de 

sedimentos argilosos. De importância fundamental para a bioestabilização da planície flúvio-

marinha e na deposição de sedimentos fluviais nas margens dessa planície, os manguezais atuam 

como filtro entre o continente e os oceanos, atenuando efeitos de inundações e avanços das marés 

e funcionando como “área tampão” (ICMBio, 2011). 

Tabuleiros Pré-litorâneos: Os tabuleiros pré-litorâneos correspondem a uma superfície 

tabular de caimento para o mar e constituem as porções centro-meridionais dos municípios 

litorâneos. São compostos por sedimentos mais antigos do Grupo Barreiras, datada do Terciário. 

São terrenos firmes, estáveis, planos e de solos mais espessos, onde estão situadas as sedes dos 

municípios (ICMBio, 2011). 

Maciços residuais: Trata-se das rochas constituídas pelos quartzitos ferruginosos da 

Formação São Joaquim. Localiza-se na porção Norte e Nordeste, onde sua cota máxima chega a 

98 metros formando uma crista de direção ENE-WSW, com aproximadamente dois quilômetros 

de extensão na linha de praia (ICMBio, 2011; ARRUDA,2007). O relevo dessa unidade é 

semidômico apresentando dois setores mais elevados, a vertente voltada para costa é abrupta e 

escarpada, formando um promontório na faixa de praia (Figura 6). 
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Figura 6 - Parte do Serrote da Pedra Furada. Níveis escalonados de plataforma de abrasão 

marinha indicam variações do nível do mar. 

 

Fonte: Palê Zuppani, 2007. 

 

3.3 PEDOLOGIA 

 

Os principais tipos de solos encontrados na região do Parque Nacional de Jericoacoara 

foram individualizados em sete unidades pedológicas, Pelo Plano de Manejo (ICMbio, 2011): 

Areias Quartzosas Marinhas, Solos Indiscriminados de Mangues, Planossolo Solódico, Podzólico 

Vermelho-Amarelo, Solos Salinos (Solonchak), Solonetz Solodizado e Solos Aluviais. 

Areias Quartzosas Marinhas: São solos profundos, com conteúdo de argila inferior a 

15%. A fertilidade natural é muito baixa e apresenta-se excessivamente drenado. Esses solos 

compõem tanto as dunas fixas como as móveis. São solos não consolidados, de coloração branca 

e cinzento claro, onde o horizonte se apresenta ligeiramente enriquecido pela matéria orgânica, 

uma vez que a vegetação predominantemente é de restingas e dunas (ICMBio, 2011). 

Solos Indiscriminados de Mangues: São solos considerados extremamente frágeis, de 

origem sedimentar flúvio-marinha. Constituídos geralmente por material areno-síltico-argiloso, 

rico em matéria orgânica, hidromórfica, salina, com alta capacidade de troca de cátions e elevada 
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condutividade elétrica. Ocorrem na foz de rios, em ambientes flúvio-marinhos em locais de águas 

tranquilas (ICMBio, 2011). 

Planossolo Solódico: Solos rasos ou de profundidade média, com permeabilidade lenta 

abaixo da superfície são classificados como Planossolo Solódico e contam com uma porosidade 

total muito baixa (30,0 - 35,0%) e teores de sódio trocável entre 8 e 20%. Apresentam 

encharcamento temporário devido a situação topográfica baixa que ocupam, nas áreas receptoras 

das águas provenientes dos terrenos de cotas mais elevadas. Em contrapartida, durante a época 

seca, estes solos tornam-se duros a extremamente duros e usualmente fendilham-se no horizonte 

Bt (ICMBio, 2011). 

Podzólico Vermelho Amarelo: São solos que ocorrem na zona pré-litorânea, em relevo 

plano e suavemente ondulado, geralmente associados aos sedimentos do Grupo Barreiras. São 

profundos ou medianamente profundos, geralmente bem drenados, ácidos, porosos e de textura 

variando de média a argilosa. A cor varia de vermelho-amarelada a marrom-acinzentada (ICMBio, 

2011). 

Solos Salinos (Solonchak): Esses solos geralmente ocorrem em relevo plano de várzea, 

por isso, normalmente apresentam estratificação bem marcada. O solo fica mais exposto nos locais 

onde a concentração de sais é elevada (ICMBio, 2011). 

Solonetz Solodizado: São solos com alta fertilidade natural, textura média, média/argilosa, 

arenosa/argilosa e arenosa/média, fase pedregosa e rochosa, mal ou imperfeitamente drenados, 

relevo plano e suave ondulado. Ocorre em geral nos terraços de rios e riachos, portanto, em áreas 

de topografia suave. A diferença no teor de argila entre os horizontes superficial e subsuperficial 

é bem contrastante (ICMBio, 2011). 

Solos Aluviais: Os solos Aluviais são solos minerais não hidromórficos, pouco evoluídos, 

formados em depósitos aluviais recentes, geralmente encontrados nas margens de cursos d’água. 

São solos medianamente profundos e com pH moderadamente ácido a levemente alcalino. Devido 

à sua origem, de fontes diversas, esses solos são muito heterogêneos quanto à textura e demais 

propriedades físicas e químicas, que podem variar num mesmo perfil entre as diferentes camadas 

(ICMBio, 2011). 
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3.4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

A famosa praia de Jericoacoara, até meados da década de 80, era uma pacata vila de 

pescadores com cerca de 700 habitantes que tinham a sua renda vinda da pesca e o turismo era 

pouco significativo. 

Em 2002, o IBAMA, juntamente ao governo do Ceará e da Prefeitura de Jijoca de 

Jericoacoara, transformaram uma área de 8.850 hectares, no entorno da Vila de Jericoacoara em 

um Parque Nacional (PARNA) (Figura 7) (ICMBio, 2007). 

Figura 7 - Área do Parque Nacional (PARNA), em verde, e a localização da Vila de Jericoacoara. 

 

Fonte: João Lara Mesquita, 2015. 

 

No início da década de 1990 o jornal norte-americano The Washington Post elegeu 

Jericoacoara como uma das 10 mais belas praias do mundo, trazendo uma grande visibilidade em 

âmbito nacional e internacional. A partir desse momento o turismo começou a se estruturar de 

forma efetiva na Vila de Jericoacoara. Tanta fama rendeu um aumento significativo na população, 

em especial de estrangeiros e pessoas de outros estados que passaram a morar na Vila de 

Jericoacoara, fazendo a população crescer para 1500 habitantes no ano 2000, chegando ao total de 

3.600 moradores em 2015 (THATIANY NASCIMENTO, 2015). 

O turismo cresceu de maneira exponencial nas décadas seguintes, tendo um público 

flutuante de visitantes, com mais de 130.000 pessoas no ano de 2009 (ICMBio 2009), chegando a 

uma média de 872 mil visitantes no ano de 2016 (LUANA SEVERO, 2017). Para atender todo 
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esse público, estabeleceu-se na Vila de Jericoacoara todo um aparato turístico contando com 

grandes infraestruturas, como pousadas, hotéis, restaurante, docerias, lojas e mercados para todos 

os públicos. Um reflexo disso é o acesso até Jericoacoara, que antes era feito apenas por frota de 

ônibus saindo de fortaleza, hoje pode ser feito de avião, com a implementação de um aeroporto 

em Jijoca de Jericoacoara. Para chegar a vila ainda é necessário fazer o trajeto por dentro do 

parque, em veículos 4x4 devidamente autorizados. A economia da vila é sustentada quase que 

exclusivamente pelo turismo (SILVA & LOPES, 2010). 

A vila ainda conta com um posto de saúde, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

uma delegacia, escolas de ensino de 1º e 2º graus, praça, telefonia, correios, banco postal e dois 

cemitérios. 

Na vila, as ruas não são pavimentadas e a construção de rodovias e estradas - bem como 

qualquer tipo de pavimentação é proibida em Jericoacoara. 

A luz elétrica só chegou na Vila em 1998, provida por uma rede subterrânea, substituindo 

os geradores que iluminavam apenas alguns pontos da aldeia, sendo a distribuição da energia 

responsabilidade da Companhia Energética do Ceará. 

Todo o abastecimento de Jericoacoara é feito exclusivamente através de água subterrânea, 

quer seja pela captação direta dos poços tubulares em algumas residências e prédios comerciais, 

ou indiretamente, através da rede de distribuição da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, que 

capta água também de poços tubulares, trata e distribui. 

Até 2009, os moradores locais não contavam com uma rede de coleta e tratamento de 

esgoto, todos os tipos de dejetos produzidos eram encaminhados para fossas sanitárias mal 

construídas. A partir desse ano, a CAGECE ficou responsável pela rede de esgotamento sanitário, 

composta por duas estações elevatórias, estação de tratamento de esgoto por lagoas facultativas 

anaeróbicas e emissário de recalque, para a disposição final dos efluentes gerados. 

O lixo produzido em Jericoacoara vai, na condição regular, para a comunidade de Baixio, 

próximo a Jijoca, município do qual Jericoacoara é distrito (THATIANY NASCIMENTO, 2015), 

ou é destinado à Usina de Triagem de Material Reciclável. A coleta regular é feita de segunda a 

sábado. Em média, 30 toneladas de resíduos sólidos são produzidas por dia. (LUANA SEVERO, 

2017). 
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4 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

4.1 EMBASAMENTO 

A Vila de Jericoacoara está inserida, geologicamente, no Domínio Médio Coreaú, da 

Província Borborema. 

O Domínio Médio Coreaú, na região, apresenta como embasamento cristalino o 

Complexo Granja, correspondendo a um cinturão metamórfico de médio a alto grau, composto 

por três unidades principais: ortognaisses migmatizados de afinidade TTG 

(TonalitoTrondhjemito-Granodiorito); paragnaisses com biotita, granada, silimanita e distena 

migmatizados e granulitos ortoderivados. De acordo com Torquatto e Nogueira Neto (1996, apud 

Pedrosa Júnior, 2015) o Complexo Granja compõe o embasamento gnáissico paleoproterozóico, 

representando terrenos pré-brasilianos retrabalhados durante o ciclo brasiliano. 

Os metassedimentos do Grupo Martinópole ocorrem alóctones ao embasamento, cujas 

idades modelo TDM variam de 2,8 a 1,5 Ga e zircões de 2.4 Ga (FETTER, 1999 apud PEDROSA 

JÚNIOR, 2015). De acordo com Julio et al., (2012), o Grupo Martinópole corresponde a uma 

típica sequência flysch, definida como uma sequência sedimentar formada por corrente de turbidez 

em bacias associadas às margens continentais ativas, inclusive com fossa oceânica adjacente, em 

fase pré-orogênica ou em bacias transtencionais (SUGUIO, 2003). Os metassedimentos seriam 

um pacote sedimentar que preenchia uma bacia à frente de um arco magmático continental, fore 

arc. Esse arco magmático pode ser interpretado como o complexo batolítico de Santa Quitéria 

(FETTER et al., 2003 apud PEDROSA JÚNIOR, 2015). 

De acordo com Prado et al., (1981), o Grupo Martinópole é dividido em três formações, 

da base para o topo: São Joaquim, Covão e Santa Terezinha. Santos et al., (2004, 2007, 2008b 

apud Pedrosa Júnior, 2015) propuseram a inserção de mais uma formação na porção basal da 

sequência, que foi denominada como Formação Goiabeira. Essa Formação é composta de 

metapelitos de médio a alto grau metamórfico e paragnaisses quartzo-feldspáticos em menor 

proporção. 

A Formação São Joaquim é constituída essencialmente de lentes de quartzitos, de 

composição variável e intercalações de rochas calciossilicáticas e metavulcânicas félsicas 

(metarriolitos). Associados aos quartzitos da Formação São Joaquim ocorrem quartzitos 

ferruginosos intercalados e paralelos ao acamamento pretérito e à foliação atual (JULIO et al., 

2012). A Formação Covão é formada por xistos e camadas menores de quartzitos. As rochas 

metassedimentares clásticas são interpretadas como de origem marinha, formando depósitos 
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turbidíticos. Por fim, a Formação Santa Teresinha é composta de xistos e metacarbonatos, com 

intercalações de metagrauvacas, quartzitos e rochas metavulcânicas félsicas com idade U-Pb de 

775 ± 11 Ma (FETTER et al., 1997; SANTOS et al., 2004 apud PEDROSA JÚNIOR, 2015). 

Ocorrem também diques vulcânicos cretácicos, basaltos correlatos ao vulcanismo Rio 

Ceará Mirim e diques vulcânicos peralcalinos cenozóicos de composição fonolítica a traquítica.  

Além desta sequência metassedimentar, ocorrem protocataclasitos grosseiros, alguns 

cimentados por óxido de ferro que percolou nas fraturas/falhas remobilizados da rocha fonte 

(JULIO, 2012). 

 

4.2 COBERTURAS CENOZÓICAS 

4.2.1 Terciário – Grupo Barreiras  

O Grupo Barreiras ocorre como cobertura sedimentar cenozóica das rochas cristalinas do 

embasamento. De forma geral, o Grupo Barreiras é definido como uma “cobertura sedimentar 

terrígena continental e marinha”, segundo Arai (2006 apud Nunes et al., 2011. p.10); de idade 

miocênica a pleistocênica inferior que se estende de forma quase continua do litoral do estado do 

Pará ao Rio de Janeiro (Nunes et al., 2011). O grupo é composto por uma sequência de sedimentos 

detríticos, siliclásticos, pouco ou não consolidado, mal selecionado, de cores variadas, variando 

de areia fina a grossa, predominando grãos angulosos. 

Segundo o CPRM (2003), na região, definido como fácies Indiviso do Grupo Barreiras, 

ocorrem arenitos argilosos de tonalidade variada, matriz argilo-caulínica, com cimento argiloso, 

ferruginoso, e às vezes silicoso. A granulometria vai de fina a média, com leitos conglomeráticos 

e nódulos lateríticos na base, podendo ser encontrado, no topo, areias sílticas bem classificadas. 

Ocorrem também ortoconglomerados grossos, compactos e cimentados por materiais lateríticos 

siltico-ferruginosos, de tonalidades castanhas e avermelhadas, pertencentes à Formação Camocim. 

 

4.2.2 Quaternário – Depósitos aluviais, Flúvio-marinhos e marinhos e Eólicos litorâneos 

As unidades quaternárias recobrem as litologias da área, principalmente o Grupo Barreiras, 

e são representadas, segundo o CPRM (2003) por: depósitos aluviais formados por argilas, areias 

argilosas, quartzosas e quartzofeldspáticas, conglomeráticas ou não, cascalhos e argilas orgânicas; 

depósitos flúvio-marinhos e marinhos (planícies ou canais de maré) compostos por vasas escuras 

(mangues), areias de praia e beach rocks, pelitos arenosos, carbonosos ou carbonáticos, depósitos 
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eólicos litorâneos de dunas fixas/paleodunas formados por areias de granulação fina a média, 

raramente siltosas de composição quartzosa ou quartzofeldspáticas, bem selecionadas, 

apresentando tonalidades cinza-claro e alaranjada, no topo, e avermelhadas na base; depósitos 

eólicos litorâneos de praias atuais e dunas móveis formados por areias esbranquiçadas de 

composição quartzosa, com granulometria variável, bem classificadas, em corpos maciços, ou com 

partes exibindo arranjos estratiformes, onde ocorrem leitos mais escuros com concentrações de 

minerais pesados e com a presença de fragmentos de matéria orgânica. 

Todas as litologias estão apresentadas na Figura 8. 
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5 CONTEXTO GEOLÓGICO LOCAL  

5.1 EMBASAMENTO  

5.1.1 Formação São Joaquim  

 

A área em estudo, inserida dentro da Vila de Jericoacoara, apresenta como embasamento 

cristalino os quartzitos ferruginosos da Formação São Joaquim, porção basal do Grupo 

Martinópole. 

A Formação São Joaquim pode ser observada aflorando em toda a extensão da faixa 

costeira, sendo vista em pequenos afloramentos ao longo da faixa de praia, e em afloramentos mais 

expressivos, como o arco marinho, ou “Pedra Furada”, mais a leste; e o “Serrote da Pedra Furada”, 

caracterizado como um maciço residual retrabalhado pela abrasão marinha. O maciço encontra-se 

intensamente fraturado em várias direções, com sistema de fraturas principal N60W. As fraturas 

geralmente encontram-se preenchidas por óxido de ferro (hematita especular) (Figura 9.b)) 

(ICMBio, 2011; JULIO, 2012). 

Figura 9 - a) Intenso dobramento e redobramento nos quartzitos da Formação São Joaquim. b) 

Quartzito exibindo foliação penetrativa paralela ao acamamento S0, fraturas preenchidas por 

óxido de ferro proveniente das bandas de itabiritos. 

 

Fonte: Julio e Magini, 2011. 

 

Os quartzitos são impuros, micáceos e ricos em ferro, intensamente fraturados, podendo 

ocorrer quartzitos puros e laminados. Segundo Siqueira (2011 apud Meira, 2016), a Formação São 

Joaquim é composta principalmente por quartzitos com variável composição mineralógica, 

incluindo minerais como cianita, silimanita e muscovita com intercalações menores de 
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calcissilicáticas, xistos e metavulcânicas félsicas. Apresentam textura maciça, granulação fina, cor 

creme a cinza escuro, às vezes avermelhado devido à presença de óxido de ferro. 

Esses quartzitos apresentam várias fases de deformação que se manifestaram em diferentes 

níveis crustais e de temperaturas, desde o Neoproterozóico até o Cretáceo Inferior. 

São observados planos de foliação subparalelos ao antigo plano de acamamento S0, 

lineações, clivagens, dobras e redobramentos resultantes da primeira fase de deformação – regime 

dúctil (Figura 9.a)), que corresponde ao Ciclo Brasiliano, datando do Neoproterozóico (750 Ma). 

Os planos de foliação se encontram de direção NE e mergulho preferencial SE. Posteriormente o 

evento gerou dobras recumbentes, isoclinais e intrafoliais (Fn), que afetaram a foliação. As 

estruturas em dobras foram o resultado dos sistemas de cavalgamentos impostos por ocasião do 

fechamento das bacias marginais e crátons no final do brasiliano, por volta de 670 Ma atrás 

(JULIO, 2012).  

Os últimos estágios da deformação brasiliana de regime dúctil-rúptil foram marcados pela 

implantação de zonas de cisalhamento, além de veios de quartzo e fraturas com fibras de quartzo, 

segundo Julio (2012). 

Fraturas penetrativas e bem distribuídas juntamente com juntas distensionais e falhas 

resultaram de um regime de deformação rúptil. As fraturas apresentam duas direções principais, 

NE e NW, sendo ortogonais e formando quebra em blocos. As juntas distensionais apresentam 

alto ângulo e direção principal NW-SE (Figura 10). Esse estágio é reconhecido como um sistema 

associado à própria abertura do Atlântico (JULIO, 2012). 
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Figura 10 - a) Estereogramas da foliação S e dos paleoplanos de acamamento S0 mostrando 

mergulho preferencial para SE e direção NE; b) Estereograma dos planos de fraturas existentes no 

afloramento da Pedra Furada, máximos obtidos a partir do pólo dos planos; os p planos de fratura 

(medida Clar) posicionam os tensores 1 na direção NE e 3. A SE. 

 

Fonte: Modificado de Julio, 2012. 

 

5.2 TERCIÁRIO  

 

5.2.1 Grupo Barreiras  

 

O Grupo Barreiras não aflora na área em estudo, encontrando-se encoberto pelas unidades 

quaternárias, que recobrem também as outras litologias da área. Essas unidades são representadas 

depósitos eólicos litorâneos formados por dunas fixas e móveis; paleodunas, barcanas, 

barcanóides, lençóis de areia, parabólicas e longitudinais, ou por depósitos praiais, incluindo as 

beach rocks, que ocorrem em vários trechos do litoral (JULIO, 2012). 

 

5.3 QUATERNÁRIO 

 

5.3.1 Beach Rocks  

 

As beach rocks são constituídas de sedimentos depositados em ambiente praial que 

sofreram rápida cimentação por carbonato de cálcio. São comuns arenitos de praia 

conglomeráticos com blocos de calhaus (cobbles) quartzíticos bem arredondados em função do 

ambiente de praia ser de alta energia. As rochas de praia estão presentes tanto na região de pós-

praia plana ou suavemente inclinada próximo da via de Jericoacoara. Ficam expostas durante a 

mare baixa (JULIO, 2012). 
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Estão dispostas em faixas descontinuas de até 20 m de largura, mergulhando suavemente 

em direção ao mar. Apresentam estruturas de dissolução marinha basais que, após sofrerem 

diaclase, tornam suscetíveis a formação de placas (Figura 11) (JULIO, 2012). 

Figura 11 - Beach rocks na praia de Jericoacoara, com até 20 metros de largura, suscetíveis à 

formação de placas. 

 

Fonte: Julio, 2012. 

 

5.3.2 Depósitos Eólicos Litorâneos  

 

Os depósitos eólicos litorâneos, segundo o CPRM, são formados por praias atuais e dunas 

móveis e incluem areias inconsolidadas, esbranquiçada, quartzosas, de granulometria fina a 

grosseira, bem classificadas, em corpos maciços, ou com partes exibindo arranjos estratiformes, 

onde ocorrem leitos mais escuros, com concentrações de minerais pesado (somam-se níveis de 

cascalhos e outros com marcante estratificação cruzada, além de fácies com bioclastos e 

fragmentos de outras matérias orgânicas). Constituem a faixa continua coberta pela água do mar 

duas vezes ao dia. Seu limite superior se estende até onde começa a vegetação ou outro 

ecossistema. 

Os sedimentos eólicos são a principal unidade geológica da região, recobrindo grande parte 

da área em estudo. 
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As Dunas Móveis, ocorrem paralelamente à linha de costa, migrando em direção ao 

continente até aproximadamente uns 6 km. São formadas por areias fina a médias no fácies de 

barlavento e areias mais grossas no fácies de sotavento. O grau de seleção destes sedimentos é 

moderadamente selecionado, os grãos de quartzo são sub-angulosos a sub-arredondados, 

apresentando esfericidade média a alta, mostrando cor creme a amarelo claro. Estas dunas 

apresentam formas entre os tipos barcanas, cadeias barcanóides, transversas e lençóis de areias, 

segundo o Relatório de Meio Físico, Subsídios ao Plano de Manejo do Parque Nacional de 

Jericoacoara (2009). 
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6  HIDROGEOLOGIA 

 

6.1 DOMÍNIOS AQUÍFEROS  

 

A área em estudo tem seu abastecimento única e exclusivamente por água subterrânea, 

proveniente dos diferentes aquíferos presentes na região, sendo encontrados dois tipos, o fissural 

e o poroso (Figura 12). O aquífero cristalino tem caráter fissural e ocorre nas fraturas das rochas 

metamórficas do “Serrote da Pedra Furada” e aflora em ressurgência na base (ARRUDA, 2007; 

ICMBio, 2011). O aquífero poroso ocorre nas rochas sedimentares e nos sedimentos do Grupo 

Barreiras, que são recobertos por um campo de dunas móveis, que também representa um aquífero 

poroso, no qual é possível ver o afloramento do lençol freático pela presença das lagoas 

interdunares. 

Figura 12 - Tipos de aquífero quanto a porosidade. Da esquerda para a direita, aquífero poroso 

e aquífero fissural. 

 

Fonte: Modificado de Iritani; Ezaqui, página 19 (2004). 

6.1.1 Aquíferos fissurais 

Os aquíferos fissurais estão presentes nas rochas ígneas e metamórficas. Geralmente há 

muito pouca ou nenhuma porosidade primária, sendo necessário que haja fraturas para que a água 

subterrânea ocorra nessas rochas, criando uma porosidade secundária, responsável pelo 

armazenamento e uma permeabilidade, que também se expressa como uma condutividade 

hidráulica [m/s], responsável pela circulação de águas subterrâneas. 
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Esses aquíferos apresentam baixa capacidade de armazenamento de água, dependendo 

diretamente da quantidade, da conectividade e da abertura das fraturas. Poços nestas rochas 

tendem a ter vazões muito baixas, como por exemplo poços com vazões de 1,6 m³/h em ardósias 

(LEGRAND, 1959 apud FEITOSA & MANOEL FILHO, 2000), (SANTOS, 2000, cap. 2, p. 25), 

fornecendo poucos metros cúbicos de água por hora. Para se ter um poço produtivo é necessário 

que haja a intercepção das fraturas capazes de conduzir água. 

Na área estudada, o aquífero ocorre nas rochas metamórficas da Formação São Joaquim, 

no “Serrote da Pedra Furada”, onde a água percola pelas fraturas, que tem direção preferencial 

NW-SE, com sistema de fraturas principal N60W (ARRUDA, 2007; ICMBio, 2011; JULIO, 

2012). 

 

6.1.2 Aquíferos porosos  

 

As águas subterrâneas podem ser armazenadas nos poros intersticiais presentes em rochas 

sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos decompostos in situ, 

formando assim aquíferos porosos. Essas rochas sedimentares e sedimentos apresentam 

porosidade primária e permeabilidade formada pelos vazios entre os grãos e a conectividade entre 

os mesmos. Os sedimentos inconsolidados, geralmente, possuem alta capacidade de infiltração 

potencial, maior porosidade efetiva e maior permeabilidade do que as rochas consolidadas. 

Dentre os sedimentos inconsolidados mais importantes pode-se destacar as dunas e os 

depósitos aluviais. Estão frequentemente em locais favoráveis a recarga a partir de rios, riachos, 

lagoas, e até mesmo da infiltração das chuvas. 

Dos aquíferos formados pelas rochas sedimentares, os arenitos formam aquíferos regionais 

que armazenam as maiores quantidades de água, devido a sua maior porosidade e permeabilidade. 

Os arenitos normalmente apresentam porosidades mais baixas do que as areias pouco 

consolidadas devido à compactação dos espaços intersticiais (poros) existentes entre os grãos. 

Chillingar (1963 apud Feitosa & Manoel Filho, 2000) mostrou que existe uma tendência bem 

definida de aumento da permeabilidade com o aumento da porosidade.  

Na Vila de Jericoacoara, os aquíferos porosos são divididos em dois sistemas, o sistema 

Barreiras e o sistema dunas litorâneas: 

Sistema Barreiras: O Aquífero Barreiras pode apresentar uma expressiva variação faciológica, 

com intercalações de níveis mais e menos permeáveis, como é possível observar nos perfis construtivos 
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dos poços B e C (Figura 14, Figura 15). É por essa razão que os parâmetros hidrogeológicos diferem 

de acordo com o contexto local. Essas variações induzem potencialidades diferenciadas quanto à 

produtividade de água subterrânea (LEITE & FEITOSA, 1998 apud FEITOSA & MANOEL FILHO, 

2000). Esses sedimentos apresentam uma boa potencialidade, em função, principalmente, das 

espessuras apresentadas e, também, de suas características litológicas. 

Sistema dunas litorâneas (Aquífero Dunas): As areias eólicas caracterizam-se pela 

ausência de frações de silte e argila, e apresentam textura uniforme com grãos arredondados e 

partículas distribuídas de areia média a fina. São moderadamente permeáveis (10
-3

 a 10
-5

 cm/s) e 

formam aquíferos em áreas onde há boa espessura da zona saturada. As porosidades situam-se 

entre 30% - 40%. Ao contrário dos aluviões, os depósitos eólicos tendem a ser muito homogêneos, 

em escala local e as vezes em escala regional. (FEITOSA & MANOEL FILHO, 2000) 

O Aquífero Dunas é do tipo livre (Figura 13 e 16) com níveis freáticos subaflorantes, onde 

as condições de uso e ocupação do meio físico afetam diretamente a qualidade da água, por ser 

muito suscetível à contaminação. Além disso, as Dunas funcionam como local de recarga de água 

subterrânea para o Aquífero Barreiras, também estando relacionado às lagoas interdunares, junto 

com as oscilações sazonais das condições climáticas e flutuações do lençol freático. 
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Figura 13 - Perfil construtivo de um poço tubular na Vila de Jericoacoara, demonstrando a 

disposição dos aquíferos Dunas e Barreiras e suas características. - Poço A. 

 

Fonte: SIAGAS 

 

Figura 14 -  Perfil construtivo de um poço tubular na Vila de Jericoacoara, demonstrando a 

disposição do aquífero Barreiras e sua característica - Poço B 

 

Fonte: SIAGAS. 
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Figura 15 - Perfil construtivo de um poço tubular na Vila de Jericoacoara, demonstrando a 

disposição dos aquíferos Dunas e Barreiras e suas características - Poço C. 

                       

Fonte: SIAGAS. 

 

Figura 16 - Perfil construtivo de um poço tubular na Vila de Jericoacoara, demonstrando a 

disposição dos aquíferos Dunas e Barreiras e suas características - Poço D. 

                    

Fonte: SIAGAS. 
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6.2 FLUXO SUBTERRÂNEO  

 

Analisando o mapa de fluxo (Figura 17), é possível inferir que há uma área de recarga a 

norte, que abrange o “Serrote da Pedra Furada”. O fluxo dispersa em direção à região central da 

área, onde ocorre a área de descarga, caracterizada pelas cotas potenciométricas mais baixas. 

Existe uma outra área de recarga, a sul da área de estudo, coincidente com a região dunar, onde o 

fluxo converge para norte em direção à mesma área de recarga na porção central. Essa zona de 

convergência do fluxo registra também uma direção de fluxo preferencial em direção ao oceano, 

representando o nível principal da descarga da água subterrânea. 

Figura 17 - Mapa de fluxo subterrâneo da Vila de Jericoacoara. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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6.3 AVALIAÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

 

Analisando o nível estático medido nos poços (Tabela 5) é possível afirmar que a região 

tem nível freático subaflorante, onde as menores profundidades freáticas estão nas regiões de menor 

cota altimétrica, na porção centro sul da vila (Figura 18). Essas regiões, por consequência, 

tornam-se mais suscetíveis a contaminação, sofrendo interferência direta do uso e ocupação do 

solo. A infiltração de águas superficiais nessas áreas ocorre com mais facilidade. Os níveis 

freáticos mais profundos ocorrem nas regiões do “Serrote da Pedra Furada” e da “Duna do Pôr-

do-sol”, onde estão as maiores cotas altimétricas da porção centro sul da vila.  

Figura 18 - Mapa de profundidade do nível da água dos poços analisados durante o período de 

campo (em metros). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 5 - Valores de nível estático dos poços da região estudada. 

PONTO LONGITUDE (E) LATITUDE (N) NE (m) 

1 332003 9690805    8.7 

2 331834 9690729 3.33 

3 331815 9690815 4.40 

4 331478 9690613 4.00 

5 331765 9690590 2.48 

6 331619 9690471 1.95 

7 331420 9690738 7.15 

8 331771 9690806 5.26 

9 331924 9690870 8.20 

10 331105 9691147 9.15 

11 331826 9690006 1.80 

12 331492 9690937 8.99 

13 331219 9691067 9.51 

14 331463 9691159 4.99 

15 331490 9691115 5 

16 331540 9690845 7.92 

17 331166 9690342 8 

18 331761 9690372 5.3 

19 332091 9691233 11 

20 331179 9691276 13.2 

21 331474 9690956 6.5 

22 331393 9690623 2.84 

23 331522 9690626 4.54 

24 331434 9690523 1.15 

25 331461 9690409 1.54 

26 331608 9690363 1.7 

27 331680 9690295 1.3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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7 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  

  

7.1 TIPOS DE POÇOS EM JERICOACOARA  

 

Os dados coletados no SIAGAS mostram que existem 28 poços tubulares cadastrados, 

dos quais seis (6) desses poços são de propriedade da CAGECE. Os poços apresentam nível 

estático médio (NE) de 5,2 metros de profundidade e nível dinâmico médio (ND) de 16,73 metros 

de profundidade e uma profundidade máxima de 26 metros. Nesse trabalho foram cadastrados 

ainda 24 poços com nível estático médio (NE) de 5,9 metros. 

Antes da implementação da estação de tratamento e distribuição de água da CAGECE, as 

casas e estabelecimentos comerciais eram abastecidos, em sua maioria, por poços do tipo 

amazonas (cacimbas), revestidos com tijolos ou anéis pré-moldados de cimento, com 

profundidade em média de 8,00 metros (Figura 19). A maioria deles foi construído de forma 

artesanal e executados pelos próprios proprietários. Havia pouca ocorrência de poços tubulares 

rasos (abaixo de 20 metros) e alguns poços tubulares profundos (acima de 20 metros) (BARRETO 

& COSTA, 2002). 
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Figura 19 - a) Poço amazonas (cacimba). Coordenadas UTM 331540/9690845. b) Poço tubular. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Após 1999, as residências e estabelecimentos comerciais começaram a ser abastecidos pela 

CAGECE, e quase todos os poços do tipo amazonas foram desativados ou interditados com 

entulhos e lixo, pelos próprios moradores. 

Durante a pesquisa de campo, ainda foram encontrados 5 poços do tipo amazonas, sendo 

4 deles em utilização, com 8 metros de profundidade, em média, e 4,63 metros de nível da água. 

 

7.2 TIPOS DE REVESTIMENTOS DOS POÇOS  

 

Os poços tubulares apresentam diâmetro de 6 polegadas, revestidos por tubos de PVC 

aditivado (geomecânico), em sua maioria, e por tubos de PVC comum (Figura 20). Segundo as 

normas da ABNT NBR 12244, o revestimento de completação deve ser especificado quanto à 

natureza, resistência mecânica, corrosão, estanqueidade das juntas, manuseabilidade na colocação, 

e resistência às manobras de operação e manutenção do poço. 
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Figura 20 - a) Poço tubular com diâmetro de 6 polegadas, revestido por tubo de PVC aditivado 

(geomecânico), tampa de concreto, sem laje de proteção, com caixa de isolamento de concreto. 

Coordenadas UTM 332003/9690805. b) Poço tubular com diâmetro de 6 polegadas, revestido por 

tubo de PVC comum, sem tampa e laje de proteção, com caixa de isolamento de alvenaria 

Coordenadas UTM 331492/9690937. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nos poços amazonas, na grande maioria das vezes, o revestimento utilizado são anéis pré-

moldados de concreto, ou revestimento de alvenaria. Por serem mais fáceis de construir e sem 

precisar de mão de obra qualificada, esses poços são feitos de forma artesanal. Os diâmetros desses 

poços podem chegar a vários metros, mas são encontrados normalmente com diâmetro de 1,50 a 

2,00 m. 

7.3 LAJE DE PROTEÇÃO  

 

Lajes de concreto são construídas a fim de fazer a proteção sanitária do poço, junto com a 

cimentação, evitando que águas superficiais contaminadas contaminem a água do poço. Segundo 

as normas da ABNT NBR 12244, a laje de proteção deve ter declividade do centro para a borda, 

espessura mínima de 15 cm e área não inferior a 1,0 m2. A coluna de tubos deve ficar saliente no 

mínimo 50 cm sobre a laje. 
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Essas lajes são raramente encontradas nos poços construídos na Vila. Em muitos dos casos 

onde foi observado algum tipo de cimentação no solo, o intuito foi apenas isolar ou “esconder” o 

poço, com caixa de concreto ou alvenaria e tampa (Figura 21). 

 

Figura 21 - a) Poço tubular sem tampa, com laje e caixa de proteção. Coordenadas UTM 

331490/9691115. b) Poço tubular coberto por saco plástico, sem laje de proteção, e com caixa de 

proteção de alvenaria. Coordenadas UTM 331540/9690845. c) Poço tubular com caixa de 

proteção de alvenaria. Coordenadas UTM 331540/9690845. c) Poço tubular com caixa de 

proteção de alvenaria. Coordenadas UTM 332228/9690504 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7.4 TAMPA  

 

As tampas têm a função de impedir o ingresso de materiais sólidos para dentro do poço. 

Mesmo assim, as tampas não realizam uma correta proteção sanitária do interior do poço, o que 

pode ocasionar a sua contaminação, assim como a do aquífero. Segundo as normas da ABNT NBR 



 
 

56 
 

 
 

12244, quando concluídos todos os serviços, o poço deve ser lacrado com chapa soldada, tampa 

rosqueável com cadeado ou válvula de segurança. 

A maioria dos poços observados na região possuía algum tipo de tampa, nas quais algumas 

eram de ferro, já apresentando ferrugem em sua superfície; plástico e cimento. Também foi notado 

a existência de poços sem tampa e/ou sem qualquer proteção sanitária (Figura 22). 

Figura 22 - a) Poço tubular sem tampa e sem laje de proteção. Coordenadas UTM 

331815/9690815. b) Poço tubular com tampa enferrujada. Coordenadas UTM 331834/9690717. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

7.5 USO DA ÁGUA 

  

Os poços têm como finalidade o abastecimento de estabelecimentos comerciais como 

hotéis, pousadas, hostels, e de residências. Nos hostels, pousadas e hotéis, a água captada é 

geralmente usada para piscina, jardim e em poucos locais são utilizadas em chuveiros e torneiras. 

Nas residências, os poços são utilizados para consumo, em torneiras e chuveiros. 

 

7.6 SISTEMA DE BOMBEAMENTO  

 

O bombeamento da água do poço é feito por bombas submersas, com profundidades 

variadas, e requer a existência de energia elétrica trifásica. Sua instalação é feita dentro do poço 

mediante apenas um cano (tubo edutor), que liga a bomba ao reservatório, e um fio grosso que liga 
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a bomba a um quadro elétrico situado, geralmente, numa casa de bomba (ou de força), do tipo 

automáticas, que cessam o bombeamento após encher a caixa d’água usada no local. 
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8 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

 

Segundo o CPRM, do ponto de vista hidrogeológico, a qualidade da água subterrânea é 

tão importante quanto o aspecto quantitativo (Tabela 6). O estudo hidroquímico tem por 

finalidade identificar e quantificar as principais propriedades e constituintes químicos das águas 

subterrâneas, procurando estabelecer uma relação com o meio físico. 

A qualidade da água é definida por sua composição e pelo conhecimento dos efeitos que 

podem causar os seus constituintes. O conjunto de todos os elementos que a compõe permite 

estabelecer padrões de qualidade da água, classificando-a, assim, de acordo com seus limites 

estudados e seus usos para o consumo humano comercial. 

Tabela 6 - A água em números 

A água em números 

 Aproximadamente 34.000 pessoas 

morrem diariamente em consequência 

de doenças relacionadas com a água. 

 Aproximadamente, 1.4 bilhões de litros 

de água são necessários para produzir um 

dia de papel para a imprensa mundial. 

 Uma pessoa necessita de no mínimo 

cinco litros de água por dia para beber 

e cozinhar e 25 litros para higiene 

pessoal. 

 9.400 litros de água são necessários para 

produzir 4 pneus de carro. 

 Uma família média consome cerca de 

350 litros de água por dia no Canadá, 

20 litros na África, 165 litros na 

Europa e 200 litros no Brasil. 

 Abastecimento e saneamento adequados 

reduzem a mortalidade infantil em 50%. 

 

 As perdas de água na rede de 

distribuição no Brasil variam de 30% e 

65% do total aduzido. 

 Um tomate possui 95% de água. 

 65% das internações hospitalares no 

Brasil se devem a doenças de 

veiculação hídrica. 

 Mulheres e crianças em muitos países em 

desenvolvimento viajam em média 10 a 

15 Km todos os dias para obter água. 

Fonte: TUNDISI, 2003 

 

8.1 PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA 

 

A água pode veicular um elevado número de doenças e essa transmissão acontece por 

diferentes maneiras. O mecanismo de transmissão de doenças mais comum está diretamente 

relacionado à ingestão de água de má qualidade, que contenha componentes nocivos à saúde 

(BRASIL, 2006a). 
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A “água pura” é um conceito hipotético, uma vez que apresenta elevada capacidade de 

dissolução e transporte e, em seu percurso, superficial ou subterrâneo, incorpora um grande 

número de substâncias, que em excesso podem comprometer determinados usos (BRASIL, 

2006a). 

Define-se como água potável, aquela água destinada ao consumo humano, sem que ofereça 

riscos à saúde. No Brasil, os parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos que 

atendam aos padrões de potabilidade são fixados pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da 

Saúde, atualmente revisada, tendo como principal referência e influência para a sua periódica 

atualização as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) (PÁDUA et al., 2009). 

Esses valores são fixados pela OMS através de peritos, que pesquisam a influência de cada 

substância e produto no homem e nos animais, definindo assim, a quantidade que pode ser 

absorvida diariamente, a ingestão diária tolerável (IDT) ou dose diária admissível (DDA), sem 

riscos para a saúde (PÁDUA et al., 2009). 

Através dessa ingestão diária tolerável, calculam-se os valores máximos permitidos (VMP) 

de uma substância na água para consumo humano, levando em consideração a massa corporal 

média, a ingestão diária tolerável e a quantidade de água ingerida, em média, por dia (PÁDUA et 

al., 2009). Cabe destacar que esse procedimento não leva em consideração possíveis efeitos 

sinergéticos entre substâncias simultaneamente presentes na água e situação frequente na 

utilização de agrotóxicos (BRASIL, 2006a). 

 

8.2 PARÂMETROS FÍSICOS 

 

Cor: a coloração da água normalmente provém de compostos orgânicos, resultados dos 

diferentes estágios da decomposição da matéria orgânica, (APHA, 1998). A cor também pode ser 

atribuída à presença de alguns íons metálicos como ferro e manganês, abundantes em diversos tipos 

de solos (PIVELI & KATO, 2005). Sua origem natural não representa risco direto à saúde, mas a 

matéria orgânica dissolvida responsável pela cor pode gerar produtos cancerígenos. Sua origem 

antropogênica provém de resíduos industriais e esgotos domésticos (VON SPERLING, 2005 

apud SILVA, 2012). 

Pode ser expressa como aparente ou verdadeira. A cor verdadeira é medida com amostra 

de água após remoção das partículas em suspensão, por processo de filtração ou centrifugação, 

ou seja, sem influência da turbidez. 
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Turbidez: é uma característica da água causada pela presença de partículas: em estado 

coloidal, em suspensão, da matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, plâncton e vários 

organismos microscópicos. Ela expressa, simplificadamente, a transparência da água. Águas 

represadas comumente apresentam turbidez mais reduzida, decorrente da sedimentação das 

partículas em suspensão (PIVELI & KATO, 2005). Tem origem natural nas partículas de rocha, 

argila, silte, algas e outros microrganismos, e antropogênica, como o lançamento dos despejos 

domésticos e industriais, e erosão (VON SPERLING, 2005 apud SILVA, 2012). 

Para água de abastecimento tem importância pelo aspecto estético. Nos processos de 

desinfecção, as partículas responsáveis pela turbidez servem de abrigo para os microrganismos 

que se protegem da ação do desinfetante. 

Temperatura: é a medida da intensidade de calor. Sua elevação aumenta a taxa das reações 

físicas, químicas e biológicas, diminui a solubilidade dos gases na água e aumenta a taxa de 

transferência de gases, podendo gerar odores desagradáveis (VON SPERLING, 2005 apud 

SILVA, 2012). 

Nas águas subterrâneas a amplitude térmica anual geralmente é baixa (1 a 2°C) e não 

depende da temperatura atmosférica, a não ser nos aquíferos pouco profundos, onde a temperatura 

da água subterrânea é um pouco superior à da superfície (FEITOSA & MANOEL FILHO, 2000). 

Condutividade elétrica: é a capacidade de uma substância conduzir corrente elétrica, em 

função da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions. É expressa 

em microSiemens por centímetro (µS/cm). Águas ricas em compostos orgânicos formados pela 

decomposição da matéria orgânica e com pH baixo podem exibir altos valores de condutividade 

elétrica (ESTEVES, 1998 apud SILVA, 2012). Enquanto as águas naturais apresentam valores de 

condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, em ambientes poluídos por esgotos domésticos ou 

industriais os teores podem chegar até 1.000 μS/cm (BRASIL, 2006a). 

Sólidos: a água pode conter sólidos suspensos e dissolvidos. Quando submetida à 

filtração em membrana com diâmetro de poro menor ou igual a 2,0 µm, o material retido pelo 

filtro representa os sólidos totais suspensos e o que passou é denominado de sólidos totais 

dissolvidos. A quantidade e a natureza da matéria dissolvida e suspensa em amostras líquidas 

variam muito. Em águas potáveis a maior parte da matéria está na forma dissolvida e consiste, 

principalmente, de sais inorgânicos, pequenas quantidades de matéria orgânica e gases dissolvidos. 

O teor de sólidos totais dissolvidos de águas para consumo humano geralmente varia de 20 a 1000 

mg/L (SAWYER et al., 2003). 
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8.3 PARÂMETROS QUÍMICOS 

 

pH: é o termo utilizado mundialmente para expressar a intensidade da condição ácida ou 

alcalina de uma solução. É a forma de expressar a concentração de íons hidrogênio, ou mais 

precisamente, a atividade dos íons hidrogênio. Seu valor para água pura a 25°C é igual a 7,0 e 

varia entre 0,0 e 7,0, em meio ácido, e entre 7,0 e 14,0 em meio alcalino. Tem grande importância 

para o meio ambiente, porque muitas reações químicas são intensamente afetadas pelo seu valor 

(SAWYER et al., 2003). 

As alterações de pH podem ter origem natural (dissolução de rochas, fotossíntese) ou 

antropogênica (despejos domésticos e industriais). 

Dureza: é um parâmetro característico da qualidade de águas de abastecimento industrial 

e doméstico sendo que do ponto de vista da qualidade da água para consumo humano, são 

admitidos valores máximos relativamente altos, típicos de águas duras ou muito duras. Quase toda 

a dureza da água é provocada pela presença de sais de cálcio e de magnésio (bicarbonatos, sulfatos, 

cloretos e nitratos) encontrados em solução, tendo um papel secundário o zinco e o estrôncio. 

Algumas vezes, alumínio e ferro férrico são considerados como contribuintes da dureza. 

Normalmente, reconhece-se que uma água é mais dura ou menos dura, pela maior ou menor 

facilidade que se tem de obter, com ela, espuma de sabão. 

A dureza total da água compõe-se de duas partes: dureza temporária e dureza permanente. 

A dureza temporária é a resultante da combinação de íons de cálcio e magnésio que podem se 

combinar com bicarbonatos e carbonatos presentes, e desaparece com a fervura da água.  

Águas duras trazem alguns inconvenientes no seu uso, como incrustações nas tubulações 

pela deposição do carbonato, pelo maior consumo de espuma de sabão, e pode ser potencialmente 

perigoso para o funcionamento de caldeiras ou outros equipamentos que trabalhem ou funcionem 

com vapor d’água, podendo provocar explosões desastrosas (MEDEIROS FILHO, 200?). 

Cloretos: na forma de íon cloreto (Cl-) é um dos principais ânions inorgânicos em efluentes 

de água. Todas as águas naturais contêm íons resultantes da dissolução de minerais. O cloreto 

também pode estar presente na água através da intrusão salina, dos despejos domésticos e 

industriais. Constituem um indicador auxiliar de poluição ou contaminação, visto que os esgotos 

apresentam concentrações de cloreto que ultrapassam a 15 mg/L (APHA, 1998; VON SPERLING, 

2005 apud SILVA, 2012).  
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Em águas para consumo humano, a concentração de cloretos está diretamente associada à 

alteração de sabor. Os cloretos presentes na água que alteram sabor são, principalmente, os de 

sódio, potássio e cálcio, em concentrações superiores a 200 - 300 mg/L. Não são removidos por 

processos convencionais de tratamento, sendo necessários processos especiais, tais como osmose 

reversa ou eletrodiálise (BRASIL, 2006b). 

Nitrito: é uma das formas de nitrogênio presentes nos ambientes aquáticos, encontrado em 

baixas concentrações em ambientes oxigenados. Em ambientes anaeróbios, pode ser encontrado 

em altas concentrações. Representa uma fase intermediária entre amônia e nitrato. Em altas 

concentrações, o nitrito é extremamente tóxico à maioria dos organismos aquáticos (ESTEVES, 

1998 apud SILVA, 2012). 

Nitrato: o nitrato é um dos íons mais encontrados em águas naturais, geralmente ocorre 

em baixos teores nas águas superficiais, mas pode atingir altas concentrações em águas profundas, 

dependendo da formação geológica local (APHA, 1998). 

Representa o estágio final da oxidação da matéria orgânica proveniente de resíduos da 

atividade humana e é altamente móvel nas camadas de solo podendo chegar até o lençol freático 

(BOWER, 1978 apud FEITOSA & MANOEL FILHO, 2000). Concentrações acima de 5 mg/L 

nas águas subterrâneas indicam a contaminação por atividades antrópicas tais como presença de 

esgotos, fossas sépticas, uso de fertilizantes nitrogenados, atividade cemiterial, disposição 

inadequada de resíduos sólidos (lixões) e outras (ALMANY, 2000, cap. 5, p.92) (FEITOSA & 

MANOEL FILHO, 2000). O nitrato está associado a graves problemas de saúde como a 

metemoglobinemia. Uma vez ingerido com a água, é reduzido à nitrito no sistema digestivo. O 

nitrito então interage com a hemoglobina e compete com o oxigênio, dificultando a oxigenação 

dos tecidos (SAWYER et al.,2003). Este efeito é mais grave em crianças e conhecido como 

cianose infantil ou síndrome do bebê azul. O nitrito proveniente da redução do nitrato também 

pode interagir quimicamente ou enzimaticamente com aminas, dando origem às nitrosaminas que 

são altamente cancerígenas (CHOI & VALENTIN, 2002 8; ALEXANDER, M., 19949, apud 

SAWYER et al., 2003). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2011) a ingestão de água 

proveniente de poços com elevada concentração de nitratos está relacionada à incidência do câncer 

gástrico. 

Sulfato: o íon sulfato é um dos principais ânions que ocorrem em águas naturais, tem 

grande importância na água de abastecimento devido ao seu efeito laxativo sobre os seres humanos 

quando está presente em quantidades excessivas. É indiretamente responsável por dois graves 
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problemas, muitas vezes associados à manipulação e tratamento de águas residuárias, são eles: 

odor e corrosão das tubulações de esgoto, problemas resultantes da redução de sulfato para sulfeto 

de hidrogênio em condições anaeróbias (SAWYER et al., 2003). 

Segundo Esteves (1988) as fontes de enxofre para os ambientes aquáticos são 

principalmente três: a decomposição de rochas, chuvas (lavagem da atmosfera) e agricultura 

(através da aplicação de adubos contendo enxofre). Nas águas subterrâneas a presença de SO4 
-2 

está associada à dissolução de solos e rochas como o gesso (CaSO4), o sulfato de magnésio 

(MgSO4) e oxidação de sulfeto como a pirita (sulfeto de ferro) (PIVELI & KATO, 2005). 

Entretanto, a degradação de matéria orgânica (proteínas) também pode ser fonte do íon sulfato. 

As águas subterrâneas geralmente apresentam teores de sulfato inferiores a 100 mg/L 

principalmente na forma de SO4 
-2 e HSO -4 (FEITOSA & MANOEL FILHO, 2000).  

 

8.4 INDICADORES MICROBIOLÓGICOS DE CONTAMINAÇÃO 

 

A maneira mais segura para verificar a qualidade sanitária da água é pesquisando se há 

organismos indicadores de contaminação fecal. Um bom indicador de contaminação deve atender 

aos seguintes requisitos (WHO, 1993): (1) devem estar presentes em grande número nas fezes de 

seres humanos e animais de sangue quente, (2) facilmente detectáveis através de métodos simples, 

(3) não devem crescer em águas naturais, e (4) sua persistência em água e seu grau de remoção 

durante o tratamento da água devem ser semelhantes aos dos patógenos. Apesar de serem 

predominantemente não patogênicos, esses organismos (coliformes totais, E. Coli e bactérias 

heterotróficas) dão uma indicação de contaminação da água por material fecal (humano ou de 

animais), e, portanto, demonstram a potencialidade que a água tem em transmitir doenças. 

Alguns dos indicadores de contaminação da água utilizados na presente pesquisa serão 

comentados a seguir. 

Coliformes totais: as bactérias do grupo coliforme são Gram-negativas, não formadoras de 

esporos, aeróbias ou anaeróbias facultativas, que fermentam lactose, produzindo ácido e gás 

(BRASIL,2006a). Tradicionalmente, as bactérias coliformes foram consideradas como 

pertencentes aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella. No entanto, tal 

como definido pelos modernos métodos taxonômicos, o grupo é heterogêneo (WHO, 1993). As 

bactérias do grupo coliformes compreendem mais de 30 microrganismos taxonomicamente 



 
 

64 
 

 
 

diferentes. Os gêneros E.coli e Enterobacter estão entre os mais importantes do grupo 

(VASCONCELOS et al., 2010 apud SILVA, 2012). 

Segundo Von Sperling (2005 apud SILVA, 2012, p.61), 

“uma vez que os coliformes totais podem ser isolados em amostras de águas e solos, 

poluídos ou não, assim como de fezes de humanos e animais, não devem ser utilizados 

como indicadores de contaminação fecal. Dessa forma, os coliformes totais poderiam ser 

entendidos, de uma maneira simplificada, como coliformes ambientais, por sua possível 

incidência em águas e solos não contaminados, e por representarem outros organismos 

de vida livre, e não intestinal”. 

No intestino humano e nos animais de sangue quente, as bactérias do grupo coliformes 

estão presentes, e são eliminadas nas fezes em números elevados (106 – 108/g) (BRASIL, 2005). 

Escherichia coli: a bactéria Escherichia coli é um membro da família Enterobacteriaceae, 

caracterizada por possuir as enzimas β-galactosidase e β-glucuronidase. Cresce a temperatura de 

44 a 45 ºC, em meios complexos, fermenta lactose e manitol com produção de ácido e gás. É 

abundante em fezes humanas e de animais, onde pode atingir concentrações de 109/grama de fezes 

frescas. É encontrada em esgotos, efluentes tratados, e todas as águas naturais e solos sujeitos à 

contaminação fecal recente, tanto dos seres humanos quanto de animais selvagens e aves. É o 

indicador de primeira escolha quando os recursos para exames microbiológicos são limitados 

(WHO, 1993), e o único que dá garantia de contaminação exclusivamente fecal. 

Mesmo em mananciais bem protegidos não se deve desconsiderar a presença de E. Coli, 

pois no mínimo indicaria a contaminação por animais silvestres, que podem ser reservatórios de 

agentes patogênicos aos seres humanos (BRASIL, 2006a). 
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9 POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO  

 

A princípio, é importante salientar a diferença entre os conceitos de poluição e 

contaminação, que por muitas vezes são usados erroneamente como sinônimos. A água poluída 

contém substâncias que provocam alterações físicas e químicas apresentando mudanças na cor, 

turbidez, odor e gosto. Essas modificações podem ser causadas por diversos fatores e não 

necessariamente tornam a água nociva à saúde do ser humano. Já a água contaminada contém 

substâncias venenosas ou organismos patogênicos com capacidade de causar doenças.  

A contaminação das águas subterrâneas pode ter diversas origens, sendo relacionadas 

diretamente com atividades antrópicas, que causam alterações nas características físicas, químicas 

ou biológicas; como por exemplo, a disposição inadequada de esgotos sanitários, resíduos sólidos, 

águas residuais industriais, águas de drenagem urbana, aterros sanitários, cemitérios, fontes 

acidentais e fontes atmosféricas (Figura 23). (TUCCI et al., 2007). 

 

Figura 23 - Esquema mostrando as principais fontes de contaminação das águas subterrâneas. 

 

Fonte: Somosverdes, 2015. 
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Na Tabela 7 estão dispostas as principais fontes de contaminação que podem ocorrer na 

área em estudo. 

Tabela 7 - Principais fontes de contaminação que podem ocorrer na área em estudo e alguns 

exemplos de contaminantes que podem ocorrer em cada situação. 

Fontes de Contaminação Características 
Exemplos de 

Contaminantes 

 

Esgotamento sanitário 

Águas servidas, utilizadas 

para higiene pessoal, 

lavagem de utensílios e 

cozimento de alimentos. 

Matéria orgânica 

biodegradável, 

microrganismos, nutrientes, 

óleos, graxas e detergentes. 

 

 

 

Manejo da água 

subterrânea 

Poço ou captação cuja 

construção/ projeto 

inadequado permite o 

ingresso direto de água 

superficial ou água 

subterrânea rasa poluída. 

Intrusão salina, 

rebaixamento do aquífero. 

Sais, acidez da água, 

aumento da concentração de 

poluentes. 

 

 

 

 

Contaminação Natural 

Está relacionada com a 

evolução química da água 

subterrânea e a dissolução 

de minerais (pode ser 

agravada pela poluição 

ocasionada pela atividade 

humana e/ou extração 

excessiva). 

 

Principalmente fluoreto e 

ferro solúvel, às vezes 

sulfato de magnésio, 

arsênio, manganês, selênio, 

cromo e outras espécies 

inorgânicas. 

 

Atividade cemiterial 

 

Substancias provenientes 

da decomposição de 

cadáveres. 

Necrochorume (liquame ou 

putrilagem). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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9.1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

 

O contaminante inorgânico de maior preocupação em águas subterrâneas, provindo de 

esgoto humano, é o íon nitrato (NO3
-
), que normalmente ocorre em aquíferos de zonas rurais e 

suburbanas; e bactérias excretadas por humanos e animais, como coliformes totais (Escherichia 

coli, Enterobacter, Klebsiella e Citrobacter). 

O destino inadequado desses esgotos domésticos acarreta a degradação do manancial 

subterrâneo pela lixiviação de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Grande parte desses 

contaminantes chega ao lençol freático raso, podendo alcançar também o lençol freático profundo 

ou artesiano (BARBOSA, 2005). Fossas sépticas e sistemas de fossa também contribuem 

significativamente nos locais onde estão presentes (BAIRD & CANN, 2011), representam fonte 

de contaminação das águas subterrâneas por bactérias e vírus patogênicos, parasitas, substâncias 

orgânicas e inorgânicas (BRASIL, 2008a apud CAMPOS & ROHLFS, 2011). 

Aquíferos mais profundos são menos vulneráveis porque sua localização está menos sujeita 

a grandes fontes de contaminação e porque a remediação natural pela desnitrificação, nas 

condições de baixa quantidade de oxigênio, pode ocorrer. O aquífero não confinado ou livre é mais 

suscetível à contaminação, como é o caso do aquífero que abastece Jericoacoara. 

Analisando um breve histórico do saneamento básico da região, é possível apontar que a 

contaminação por esgoto e fossas sépticas é a maior fonte de contaminação do aquífero. 

Segundo Barreto, em 2002 foi identificada uma vulnerabilidade muito grande à 

contaminação do aquífero, devido à falta de saneamento básico, onde todos os dejetos sanitários 

eram depositados exclusivamente em fossas mal construídas, interligando o aquífero. Mas, 

segundo Foster et al., (2006) mesmo que o uso de fossas sépticas fosse gradativamente substituído 

por redes coletoras de esgotos, para atenuar a quantidade de cargas contaminantes depositadas no 

subsolo, ainda poderia haver a liberação de uma significativa quantidade no aquífero mais 

profundo oriundos das décadas anteriores. Isso se deve ao íon nitrato ser extremamente solúvel 

em água e possuir grande mobilidade no solo podendo alcançar maiores profundidades no 

substrato e contaminar a água subterrânea ali presente (BARBOSA. 2005). 

Devido ao crescimento turístico na Vila de Jericoacoara, houve um grande aumento do 

volume de esgoto produzido. Mesmo depois da implantação da rede de esgotamento sanitário pela 

CAGECE, em 2009, acidentes envolvendo a rede de esgoto foram recorrentes. Além disso, até 

2013 apenas 50% das casas da vila eram ligadas a rede coletora e grande parte do esgoto 
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continuava a ser depositados em fossas, causando transbordamento dos dejetos frequentemente. 

(THIAGO GUIMARÃES, 2013).   

Em uma matéria publicada no site do O Povo, no mesmo ano, uma das estações elevatórias, 

localizada na Rua Principal, próxima a praia, apresentou defeito na bomba, ocasionando um 

vazamento do esgoto diretamente na rua (Figura 24 e Figura 25). Segundo moradores, nessa 

mesma notícia, o problema era recorrente, e que sempre que aumentava o fluxo de turistas, 

vazamentos de esgoto voltavam a acontecer. Atualmente, esse problema encontra-se resolvido pela 

CAGECE.  

Figura 24 - Estação elevatória com vazamento de esgoto diretamente na rua. 

 

Fonte: Verdes Mares, 2013. 

Figura 25 - Estação elevatória com vazamento de esgoto diretamente na rua. 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 2013. 
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9.2 MANEJO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

 A construção dos poços também é um elemento que influencia na qualidade das águas 

explotadas, visto que, quando mal construídos, podem se tornar uma potencial fonte de 

contaminação para o aquífero e captar águas de má qualidade. 

A contaminação de águas subterrâneas pode ocorrer por duas formas: por transporte dos 

poluentes, quando as águas das chuvas carregam os compostos químicos disponíveis na superfície, 

se infiltrando rapidamente no solo e atingindo o aquífero, ou por difusão do contaminante, quando 

este já está presente no aquífero, e se locomove lateralmente dentro dele 

(KAMINISHIKAWAHARA et al., 2011). 

Em geral, a presença de coliformes nas águas subterrâneas está associada a poços mal 

construídos, sem a devida proteção sanitária, como cimentação, laje de proteção e tampa, sem 

perímetro de proteção, locados inadequadamente ou mal protegidos (CETESB, 2004a). Um 

exemplo é quando o poço tubular não é cimentado no espaço anular entre o tubo de revestimento 

e a parede de perfuração, colocando em contato a água com o solo contaminado por nitrato, e 

consequentemente, levando esse nitrato às águas subterrâneas, contaminando-as. 

Os poços devem ser construídos longe de áreas com significativo potencial de contaminação 

do solo e águas, como locais próximos a fossas sépticas, locais de despejamento de produtos químicos 

diretamente no solo, armazenagem de combustíveis e outros. 

A inadequação do filtro e pré-filtro à formação geológica normalmente reflete em 

problemas de cor e turbidez da água subterrânea, facilitando a entrada de sedimentos de 

granulometria muito fina, como por exemplo as argilas e siltes, pelas ranhuras dos filtros, ou pelos 

espaços vazios entre os grãos do pré-filtro que tem granulometria muito maior do que a dimensão 

média dos grãos do aquífero. Por isso, é comum que vários estudos mostrem frequentemente que 

estes parâmetros não atendem aos padrões de potabilidade no caso das águas subterrâneas. 

Esses poços quando apresentam filtros localizados em mais de um aquífero, podem 

também misturar água dos dois aquíferos, tornando-se uma fonte potencial de contaminação se 

um dos aquíferos estiver ameaçado, contaminando o aquífero subjacente. 

No caso específico dos poços rasos, conhecidos popularmente como cacimbas, que 

normalmente apresentam grande diâmetro (1 a 2 m), além dos pontos anteriormente descritos, é 

fundamental o acabamento da parte superior, que tem a função de vedar o poço, protegendo assim 

o aquífero e a água captada pelo poço de águas superficiais contaminadas. Para evitar a infiltração 
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dessas águas superficiais e o desmoronamento das paredes da escavação, também é importante a 

colocação do revestimento interno do poço, de alvenaria ou pré-moldado de concreto. 

A superexplotação do aquífero, ultrapassando os limites de produção das reservas 

reguladoras ou ativas do aquífero, inicia um processo de rebaixamento do nível potenciométrico, 

responsável por manter o equilíbrio da interface água doce/água salgada nos aquíferos próximos 

a zonas litorâneas, que pode findar na salinização da água captada pelo poço devido ao avanço da 

cunha salina em direção ao continente. Além de causar o “esgotamento’ das reservas do aquífero, 

pode haver o deslocamento de plumas de poluição, quando houver, para outros locais do aquífero 

(MELO et al., 1996 apud CPRM, 2002). 

 

9.3 CONTAMINAÇÃO NATURAL  

 

A água é um solvente universal, sendo capaz de incorporar grandes quantidades de 

substâncias ao entrar em contato com os minerais constituintes dos solos e rochas, nos quais 

circula. Por esse motivo, as águas subterrâneas têm concentrações de sais minerais superiores as 

das águas continentais superficiais, em geral. O enriquecimento se dá com a lixiviação de íons 

presentes nos solos e rochas, provenientes da dissolução dos seus minerais. Estas reações são 

favorecidas pelas baixas velocidades de circulação das águas subterrâneas, maiores pressões e 

temperatura a que essas águas são submetidas e a facilidade de dissolver CO2 ao percolar a zona 

não saturada em água do solo (MANOEL FILHO, 2000). 

O enriquecimento das águas subterrâneas em determinados sais/íons está diretamente 

relacionado à composição das rochas presentes no local, da quantidade desses elementos presentes 

nas rochas e das condições do ambiente e composição da água. O processo de dissolução dos íons 

dos minerais é influenciado pelo pH, sendo a dissolução mais rápida em águas acidas. Por 

exemplo, o ferro aparece principalmente em águas subterrâneas devido à dissolução do minério 

pelo gás carbônico da água, conforme a reação [Equação 1]: 

Fe + CO2 + ½ O2 → FeCO3 [Equação 1] 

O carbonato ferroso é solúvel e frequentemente é encontrado em águas de poços contendo 

elevados níveis de concentração de ferro. O ferro faz parte da composição de uma série de minerais 

comuns em rochas ígneas e metamórficas.  

Em rochas sedimentares, os minerais dos sedimentos são insolúveis, como o quartzo, 

zircão, e resistentes a solubilidade, como alguns silicatos e micas. Essas rochas são parcialmente 
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ou totalmente cimentadas, formando uma matriz, por materiais mais solúveis, como por exemplo, 

rochas cimentadas por carbonato de cálcio, sendo comum o enriquecimento da água que percola 

nessas rochas nos íons que compõem a matriz. 

Apesar de estar diretamente relacionado à geologia local, o enriquecimento das águas 

subterrâneas pode ser agravado pela poluição ocasionada pela atividade humana e/ou extração 

excessiva. 

 

9.4  CEMITÉRIO  

 

Os cemitérios podem trazer sérios problemas à qualidade da água subterrânea. A infiltração 

das águas da chuva nos túmulos promove o transporte de muitos compostos químicos (orgânicos 

e inorgânicos) para o solo, que, dependendo das características geológicas do terreno, podem 

alcançar o aquífero, contaminando-o. 

O principal contaminante na decomposição dos corpos é um líquido conhecido como 

necrochorume, de aparência viscosa e coloração castanho-acinzentada, contendo 

aproximadamente 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de substâncias orgânicas degradáveis 

e uma grande quantidade de vírus e bactérias e outros agentes patogênicos. No necrochorume 

também podem ser encontrados formaldeído e metanol, usados no embalsamento dos corpos, 

metais pesados (nos adereços dos caixões) e resíduos hospitalares, como medicamentos. (SILVA, 

2012) 

Devido à decomposição química do necrochorume é provável encontrar em amostras com 

esse tipo de contaminante, elevados números de bactérias degradadoras de matéria orgânica 

(bactérias heterotróficas), de proteínas (bactérias proteolíticas) e de lipídios (bactérias lipolíticas). 

São encontradas ainda bactérias normalmente excretadas por humanos e animais, como coliformes 

totais (Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella e Citrobacter), Streptococcus faecalis e alguns 

clostrídios como, por exemplo, Clostrídios perfringens. Também é possível encontrar bactérias 

patogênicas e enterovírus (MATOS, 2001 apud SILVA, 2012). 

Os gases produzidos durante a decomposição dos corpos são, principalmente, H2S, CH4, 

NH3 e CO2. O odor é causado por alguns destes gases (SILVA, 2012). 

A presença dos compostos nitrogenados (nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal) é um 

grande indicador da presença de necrochorume, visto que o processo de decomposição dos corpos 

produz diaminas, caracterizadas por alta toxidade: a cadaverina (C5H14N2) e a putrescina 
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(C4H12N2) (Figura 13), conforme comentado anteriormente, que podem ser degradados gerando 

NH4+ (MATOS, 2001 apud SILVA, 2012). 

Os compostos orgânicos degradáveis liberados no processo de decomposição dos corpos, 

também elevam os teores de fósforos, o de sais (o que aumenta a condutividade elétrica) e a acidez 

(COSTA & SOUZA, 2007 apud SILVA, 2012). 

Grande parte dos organismos patogênicos não tolera a presença de oxigênio disponível na 

zona insaturada do solo e acaba eliminada. Mas a uma maior profundidade, nos aquíferos, a 

escassez de oxigênio permite abundante desenvolvimento de microrganismos. 

Nos cemitérios localizados onde o lençol freático é pouco profundo, as chances de 

contaminação das águas subterrâneas são grandes (Figura 26).   

Figura 26 - Situação de risco à contaminação. 

 

Fonte: Pacheco (2000) apud Silva & Malagutti Filho (2009). 

Na vila de Jericoacoara existem dois cemitérios que podem ser considerados como uma 

potencial fonte de contaminação. Um está localizado no final da rua principal, na parte leste da 

vila, com cota altimétrica de 19 metros, e um outro, localizado a noroeste da vila, próximo a praia 

e ao “Serrote da Pedra Furada”, com cota de 10 metros (Figura 27). 
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Figura 27 - a) Cemitério localizado próximo à entrada da vila. Coordenadas UTM 

332015/9690953. b) Cemitério localizado próximo ao “Serrote”. Coordenadas UTM 

331172/9691250. 

 

Fonte: Comer, beber e viajar, 2012; Rio de Janeiro a dezembro, 2014 e autores. 
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10 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O contexto geológico da área se resume a rochas neoproterozóicas do embasamento, 

recobertas por sedimentos terciários e quaternários, predominando os depósitos eólicos litorâneos 

recobrindo todas as litologias. As rochas da área são ricas em ferro, tanto no embasamento com 

os quartzitos ferruginosos, quanto nos sedimentos avermelhados do Grupo Barreiras. 

Os aquíferos da região são do tipo livre, formados nos depósitos eólicos litorâneos e nos 

sedimentos do Grupo Barreiras. Geralmente os poços possuem filtros que captam água de ambos 

os aquíferos. As vazões dos poços podem variar devido à variação faciológica do Grupo 

Barreiras, com porções mais e menos permeáveis. O Aquífero Dunas possui características 

geológicas que o torna extremamente viável para o abastecimento da área. 

O fluxo subterrâneo da região mostra a existência de duas áreas principais de recarga, uma 

a norte e outra a sul da Vila. Os fluxos convergem para a área central da Vila, onde há uma região 

de concentração e descarga. Essa zona de convergência do fluxo segue em direção ao mar, 

representando a principal área de descarga do aquífero. 

Dos dados coletados no SIAGAS, os poços apresentam vazão média (Q) de 13,13 m³/h, 

nível estático médio (NE) de 5,2 metros e uma profundidade média de 40 metros. Existem ainda 

24 poços não cadastrados, com nível estático médio (NE) de 5,9 metros, e profundidade média de 

40 metros. 

O nível estático médio (NE) dos poços cadastrados durante a pesquisa foi de 5,9 m, com 

máximo de 9,51 m e mínimo de 1,95 m. Observando os valores do NE é possível perceber a 

predominância de aquífero raso, tendo uma relação direta com a maior possibilidade de infiltração 

de águas contaminadas. Desses poços cadastrados, quanto ao tipo de obra de captação, 79% são 

tubulares e 21% são amazonas (Tabela 8). Dos poços tubulares, 75% são usados em 

estabelecimentos comerciais e 100% dos poços amazonas são usados em residências.  

Os principais usos da água são como domésticos, recreativo e consumo humano.  

Informações a respeito do perfil construtivo dos poços como vazão, cimentação e 

profundidade não foram coletadas por escolha dos proprietários em não divulgar ou pelo não 

conhecimento dessas informações.  

Segundo os proprietários dos poços, o sistema de bombeamento é intermitente, sendo 

automático e se iniciando quando a caixa de armazenamento de água do local seca. 
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Tabela 8 - Classificação caracterizando a natureza do poço e o tipo de imóvel. 

PONTO LONGITUDE (E) LATITUDE (N) NATUREZA DO POÇO TIPO DE IMÓVEL 

1 332228 9690504 TUBULAR COMERCIAL 

2 332003 9690805 TUBULAR COMERCIAL 

3 331912 9690766 TUBULAR COMERCIAL 

4 331834 9690717 TUBULAR COMERCIAL 

5 331815 9690815 TUBULAR RESIDENCIAL 

6 331706 9690713 TUBULAR COMERCIAL 

7 331765 9690590 AMAZONAS RESIDENCIAL 

8 331619 9690471 TUBULAR COMERCIAL 

9 331478 9690613 TUBULAR COMERCIAL 

10 331420 9690738 TUBULAR COMERCIAL 

11 331560 9690745 AMAZONAS COMERCIAL 

12 331924 9690870 AMAZONAS RESIDENCIAL 

13 331105 9691147 TUBULAR COMERCIAL 

14 331105 9691147 TUBULAR COMERCIAL 

15 331826 9691006 AMAZONAS RESIDENCIAL 

16 331788 9690981 TUBULAR RESIDENCIAL 

17 331615 9691049 TUBULAR COMERCIAL 

18 331492 9690937 TUBULAR COMERCIAL 

19 331219 9691067 TUBULAR COMERCIAL 

20 331463 9691159 TUBULAR COMERCIAL 

21 331490 9691115 TUBULAR COMERCIAL 

22 331540 9690845 AMAZONAS/TUBULAR COMERCIAL 

23 331425 9690945 TUBULAR COMERCIAL 

24 331741 9690840 TUBULAR COMERCIAL 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dos poços tubulares cadastrados nesse estudo, foi observado que, raramente, a qualidade 

de construção dos poços é levada em consideração e as normas de proteção sanitária estabelecidas 

pela ABNT NBR 12244 para construção de poço não são cumpridas (Tabela 9). Em números, 15,8 

% dos poços não tem nenhum tipo de proteção sanitária. 26,4% dos poços não tem tampa e 100% 

dos poços não tem laje de proteção ou não tem as dimensões corretas especificadas pela ABNT. 
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Tabela 9 - Tabela com características construtivas observadas em campo dos poços cadastrados 

nesse estudo. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Com base na observação dos dados supracitados, é notável a falta de informação e o 

descaso com a conservação e manutenção dos poços e do manancial subterrâneo. Poços sem a 

devida proteção sanitária são uma fonte potencial de contaminação, facilitando a infiltração de 

águas de escoamento superficial e águas servidas para o interior do aquífero. 

O esgoto doméstico é outra fonte de contaminação bem preocupante. Vazamentos na rede 

de esgoto, uso de fossas sépticas e o local de despejo desses efluentes podem levar contaminantes 

para as águas subterrâneas. A princípio, não foi identificado nenhum uso de fossa séptica nos 

locais visitados, mas é possível que nas regiões periféricas da Vila, ainda haja residências sem 

ligação com a rede coletora de esgoto. Casos de vazamento na rede de esgoto foram notificados 

pelos moradores e nos meios de comunicação. 

PONTO 
LONGETUDE 

(E) 

LATITUDE 

(N) 

NATUREZA 

DO POÇO 
REVESTIMENTO 

LAJE DE 

PROTEÇÃO 

SANITÁRIA 

TAMPA DO POÇO 

(MATERIAL) 

1 332228 9690504 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE FERRO 

2 332003 9690805 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE CONCRETO 

3 331912 9690766 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE FERRO 

4 331834 9690717 TUBULAR GEOMECÂNICO EXISTENTE CONCRETO 

5 331815 9690815 TUBULAR PVC INEXISTENTE INEXISTENTE 

6 331706 9690713 TUBULAR GEOMECÂNICO EXISTENTE INEXISTENTE 

7 331765 9690590 AMAZONAS CONCRETO - - 

8 331619 9690471 TUBULAR CONCRETO - - 

9 331478 9690613 TUBULAR GEOMECÂNICO EXISTENTE CONCRETO 

10 331420 9690738 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE CONCRETO 

11 331560 9690745 AMAZONAS CONCRETO - - 

12 331771 9690806 AMAZONAS CONCRETO - - 

13 331924 9690870 AMAZONAS CONCRETO - - 

14 331105 9691147 TUBULAR PVC INEXISTENTE PLÁSTICO 

15 331826 9691006 AMAZONAS CONCRETO - CONCRETO 

16 331788 9690981 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE CONCRETO 

17 331615 9691049 TUBULAR GEOMECÂNICO 

NÃO FOI 

POSSÍVEL 

OBSERVAR 

NÃO FOI 

POSSÍVEL 

OBSERVAR 

18 331492 9690937 TUBULAR PVC INEXISTENTE INEXISTENTE 

19 331219 9691067 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE INEXISTENTE 

20 331463 9691159 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE CONCRETO 

21 331490 9691115 TUBULAR GEOMECÂNICO EXISTENTE INEXISTENTE 

22 331540 9690845 
AMAZONAS/ 

TUBULAR 

CONCRETO/ 

GEOMECÂNICO 
INEXISTENTE CONCRETO 

23 331425 9690945 TUBULAR GEOMECÂNICO INEXISTENTE CONCRETO 

24 331741 9690840 TUBULAR GEOMECÂNICO 

NÃO FOI 

POSSÍVEL 

OBSERVAR 

NÃO FOI 

POSSÍVEL 

OBSERVAR 
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A geologia também influencia na composição química da água, relacionada à dissolução 

dos minerais presentes nas litologias. No caso da área de estudo, o ferro é o elemento em maior 

expressividade nas rochas, causando um elevado teor de ferro nas análises físico-químicas das 

águas coletadas nos poços. 

Cemitérios também podem representar uma potencial fonte, principalmente se o nível 

freático for raso. O necrochorume produzido pela decomposição dos corpos pode infiltrar no 

lençol freático, aumentando as quantidades de nitrogênio, gases e microrganismos patogênicos. 

Em relação à qualidade das águas subterrâneas, 17 amostras coletadas, usando a 

distribuição espacial como critério de seleção, foram analisadas segundo os parâmetros físicos de 

cor, turbidez, temperatura, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos; os parâmetros 

químicos de pH, dureza, cloretos, nitrito, nitrato e sulfato; e os parâmetros microbiológicos de 

contaminação para coliformes termotolerantes totais e E. Coli. 

Os valores foram comparados aos valores máximos permitidos para cada parâmetro, 

segundo a Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, e a Resolução CONAMA nº 396/2008 para 

consumo humano e recreação, dispostos no Anexo 3. 

Na Tabela 10 é possível observar os valores mínimos, máximos e as médias encontradas 

para cada parâmetro das análises físico-químicas das 17 amostras: 

Tabela 10 -  Valores mínimos, máximos, mediana, média, desvio padrão e desvio médio das 17 

amostras segundo os parâmetros analisados. 

Parâmetro Unidade 
Valor 

Mínimo 
Valor Máximo Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

Desvio 

Médio 

Cloreto mg Cl-/L 49,4 186,4 64,5 85,02 37,95 30,40 

Dureza total mg CaCO3/L 66,3 235,2 132,7 145,87 49,68 38,32 

Ferro total mg Fe/L 0,3 0,7 0,4 0,44 0,09 0,070 

Nitrato mg N-NO3
-/L 1,4 55,6 12,1 16,76 13,85 10,46 

Nitrito mg N-NO2
-/L 0,01 0,7 0,04 0,096 0,17 0,095 

Sódio mg Na/L 6,9 82,3 28,9 33,19 20,45 15,90 

Sulfato mg SO4
-2/L 5 59,6 16,7 24,59 16,99 14,95 

pH - 6,03 7,38 6,78 6,71 0,35 0,26 

STD mg/L 167,2 496,8 277,6 293,03 93,30 74,38 

CE µS/L 349 1491 533 617,75 313,26 212,83 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para analisar os resultados também foram confeccionados mapas de teores, utilizando 

método geoestatístico de análise de interpolação por ponderação de distância inversa, usando o 

software ArcGIS 10.3. 

 

Cor, Turbidez e Temperatura 

 

Das 17 amostras analisadas, todas apresentavam os seguintes resultados: águas incolores, 

sem turbidez e com temperaturas médias de 28ºC. 

 

Sódio, Cloretos e Sólidos totais dissolvidos 

 

Com base nos valores de Sólidos Totais Dissolvidos estimado, segundo a classificação 

proposta pela resolução CONAMA nº 357/2005 (Tabela 11), as águas subterrâneas podem ser: 

 

Tabela 11 - Classificação proposta pela resolução CONAMA 357/2005 com base nos valores de 

Sólidos Totais Dissolvidos. 

TIPO DE ÁGUA STD (mg/L) 

DOCE 0-500 

SALOBRA 500-1500 

SALGADA >1500 
Fonte: resolução CONAMA, 2008. 

Como era esperado, os poços com maiores concentrações de STD geralmente tem 

maiores concentrações de cloretos, sódio e CaCO3, já que refletem a quantidade de sais 

dissolvidos na água, e estão localizados nas áreas de descarga do aquífero (Figuras 29, Figura 

30, Figura 31). 

100% das amostras analisadas são classificadas como água doce. 

Devido as baixas concentrações de cloretos nas amostras, é possível afirmar que não há 

intrusão salina. 

As amostras não apresentaram valores acima dos valores máximos permitidos pela 

Portaria nº 2914/2011 e a resolução CONAMA nº 396/2008 em nenhum desses parâmetros 

supracitados. 
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Dureza 

A dureza da água reflete a quantidade de carbonatos de Ca, em mg/L. Pode ser 

classificada como: 

Tabela 12 - Classificação das águas segundo a dureza em mg/L de CaCO3 (Custódio & Llamas, 

1983). 

TIPO TEOR DE CaCO3 

BRANDA <50 

POUCO DURA 50-100 

DURA 100-200 

MUITO DURA >200 
 FONTE: Custódio e Llamas, 1983. 

Das amostras analisadas, 17,65% são águas pouco duras, 64,70% são águas duras e 

17,65% são águas muito duras (Figura 28). Essa dureza pode ser classificada como temporária, 

resultado da combinação de íons de cálcio com bicarbonatos presentes, por desaparecer com o 

calor (MEDEIROS FILHO, 200?). A água dura não é prejudicial à saúde, mas provoca uma 

série de inconvenientes, como: não dissolve bem o sabão ou detergente, formando menos 

espuma; tem um sabor desagradável e promove a deposição de calcário nas canalizações, 

máquinas de lavar roupa e louça, ferros a vapor e por vezes nas torneiras e chuveiros; durante 

a fervura da água os carbonatos precipitam-se, prejudicando o cozimento dos alimentos e 

provocando "encardido" em panelas. Cl- /L mg N-NO3-/L 
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Figura 28 - Mapa de contorno para valores de dureza, onde os valores mais máximos e mínimos 

estão representados pelas cores vermelho e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



 
 

81 
 

 
 

Figura 29 - Mapa de contorno para valores de sódio, onde os valores máximos e mínimos estão 

representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 30 - Mapa de contorno para valores de cloreto, onde os valores máximos e mínimos estão 

representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 31 - Mapa de contornos para valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), onde os 

valores máximos e mínimos estão representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ferro 

 

94,12% das amostras tem teores acima do permitido pela Portaria nº 2914/11 do Ministério da 

Saúde e a resolução CONAMA nº 396/2008, chegando a valores acima do dobro do valor máximo 

permitido (VMP). Isso nos mostra que a geologia local influencia diretamente na composição química 

da água subterrânea. Os poços P1 e P12 apresentam as maiores concentrações de ferro nos resultados 

das análises (Figura 32). O poço P1 está localizado em uma das áreas de descarga do aquífero, que 
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recebe o fluxo vindo diretamente do “Serrote da Pedra Furada”, assim como os poços P6 e P4, que 

também estão localizados em áreas de descarga, e tem teores de ferro acima da média. Os poços 

P12 e P8 apresentam concentrações elevadas porque estão localizados muito próximos ao “Serrote 

da Pedra Furada”, também sofrendo influência do fluxo subterrâneo. 

Essas águas com alto teor de ferro em seu estado solúvel (férrico (Fe+2)), ao saírem do poço 

são incolores, mas ao entrarem em contato com o oxigênio do ar, ficam amareladas porque em 

ambiente oxidante o ferro passa para o estado ferroso (Fe+3), que é insolúvel e precipita, tingindo 

fortemente a água (OLIVEIRA et al., 2003). 

A precipitação de ferro presente nas águas é a principal responsável pela perda da 

capacidade específica de poços profundos (ZIMBRES, 2000 apud OLIVEIRA et al., 2003). No 

caso das ferrobactérias, as fontes de energia são sais solúveis de ferro, os quais após a 

metabolização transformam-se em hidratos de ferro, formando precipitados de cor marrom que 

normalmente apresentam-se em forma de flocos. Esta atividade biológica causa sérios problemas 

em poços tubulares, provocando incrustações nas colunas filtrantes e nos conjuntos motor-bomba 

submersíveis, com consequentes quedas de vazão (OLIVEIRA et al., 2003). 
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Figura 32 - Mapa de teores para valores de ferro total, onde os valores máximos e mínimos estão 

representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nitrato 

 

O nitrato ocorre naturalmente em águas subterrâneas, mas a sua presença em concentrações 

elevadas pode ser um indicativo direto de contaminação do aquífero advinda de efluentes 

domésticos. Bouchard (1992) e Foster & Hirata (1993), consideram que concentrações superiores 

a 3 mg N-NO3
-/L em águas subterrâneas são indicativos de contaminação devido às atividades 

antropogênicas. 

Pelo menos 60% das amostras apresentaram valores acima do valor máximo permitido e 

35,29% mostraram valores pelo menos duas vezes maior do que o permitido pela Portaria nº 
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2914/2011. Os poços P15, P17, P3 e P4 tem os valores mais altos para nitrato nos resultados das 

análises (Figura 33). 

O íon nitrato é a principal forma de nitrogênio encontrada nas águas, e é o último estágio 

da oxidação do nitrogênio, que teve origem no nitrogênio orgânico ou inorgânico e sofreu várias 

transformações até chegar ao nitrato. 

Altas concentrações de íon nitrato em água potável é um perigo potencial à saúde, uma 

vez que pode resultar em metemoglobinemia em crianças pequenas, principalmente as menores de 

três meses de idade, por causa das condições mais alcalinas do seu sistema gastrointestinal 

(OLIVEIRA et al., 1987). Fato também observado em pessoas adultas que apresentam 

gastroenterites, anemia, porções do estômago cirurgicamente removidas e mulheres grávidas 

(BOUCHARD et al., 1992). 

As bactérias reduzem parte do íon nitrato em íon nitrito, conforme mostra a Equação [2]: 

NO3
- + 2 H+ + 2 e-  → NO2

- + H2O [Equação 2] 

O nitrito combina e oxida os íons de ferro na hemoglobina no sangue de Fe2+ a Fe3+, 

evitando a absorção e a transferência de oxigênio para as células. A hemoglobina contendo Fe3+ é 

designada como metemoglobinemia. O bebê torna-se azul e sofre interrupções na sua respiração. 

Nos adultos, em geral, a hemoglobina oxidada é praticamente reduzida novamente a sua forma de 

transporte de oxigênio, e o nitrito é novamente oxidado para nitrato, de forma rápida; mas, em 

bebês, esse processo é lento. Também, o nitrato é principalmente absorvido no trato digestivo de 

adultos, antes de a redução para nitrito ocorrer. (SILVA & BROTTO, 2014). 

O excesso de íon nitrato em água potável também é preocupante por causa de sua potencial 

ligação com câncer de estômago, devido a formação de nitrosaminas, mas as pesquisas realizadas 

ainda são insatisfatórias para esclarecerem esta relação. Trabalhos publicados mostram que 

mulheres que beberam água de abastecimento público com elevado nível de nitrato (> 2,46 mg/L) 

apresentam três vezes mais probabilidade de serem diagnosticadas com câncer de mama do que as 

menos expostas (< 0,36 mg/L na água potável). Entretanto, outros estudos falharam na tentativa 

de associar a exposição a nitrato ao risco de câncer de bexiga e a efeitos reprodutivos adversos 

(BAIRD & CANN, 2011) 

Embora a legislação estabeleça que, a água destinada ao abastecimento humano não deva 

conter mais que 10 mg /L de nitrato, devido à capacidade do organismo em reverter o processo, 

produzindo nitrito por redução de nitrato, tem-se conhecimento que, acima de 4ppm, por meio de 
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uso continuo, o organismo humano sofre devido ao efeito acumulativo (MIGLIORINI, 2002 apud 

BIGUELINI & GUMY, 2012). 

Figura 33 - Mapa de contorno para valores de nitrato, onde os valores máximos e mínimos estão 

representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nitrito 

 

O nitrito é um parâmetro simples, mas de fundamental importância na verificação da 

qualidade da água para consumo, pois sua presença é um indicativo de contaminação recente, 

procedente de material orgânico vegetal ou animal. O nitrito pode ser encontrado na água como 

produto da decomposição biológica, devido à ação de bactérias ou outros microrganismos sobre o 

nitrogênio amoniacal (MATO, 1998). 
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As amostras apresentaram valores de nitrito muito abaixo do valor máximo permitido, 

mostrando que não há contaminação de origem orgânica proveniente da decomposição de 

vegetais ou animais. Os poços P6 e P4 apresentam os maiores valores para nitrito nos resultados 

das análises (Figura 34). Esses poços estão localizados próximos às áreas de descarga do 

aquífero, o que pode explicar a maior concentração de nitrito. 

Figura 34 - Mapa de contorno para valores de nitrito, onde os valores máximos e mínimos estão 

representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

pH 

 

As amostras têm pH ligeiramente ácido a ligeiramente alcalino. É notável a correlação dos 

valores de pH e as concentrações de nitrato e nitrito presentes na água subterrânea, já que a acidez 
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do meio inibe a atividade de microrganismos, levando aos maiores teores de matéria orgânica. 

Devido a este valor está ligado a decomposição da matéria orgânica. Os poços com maiores 

concentrações de nitrito, tem águas com pH mais alcalino, e os poços com menores concentrações, 

com pH mais ácido. O mesmo ocorre para nitrato, onde os poços em que as águas têm pH mais 

ácido, as concentrações de nitrato são elevadas. Os poços P8, P16, P5, P6, P9, apresentam os 

maiores valores de pH, próximos de 7, que é o valor neutro (Figura 35). 

Figura 35 - Mapa de contorno para valores de pH, onde os valores máximos e mínimos estão 

representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Condutividade Elétrica 

 

Os valores de condutividade elétrica (CE) estão relacionados com a presença de íons, 

usualmente íons de ferro e manganês, além de potássio, cálcio, sódio, magnésio, dissolvidos na 

água (LIBÂNIO, 2005). Por consequência, os valores de sólidos totais dissolvidos (STD) são 

diretamente proporcionais aos valores de CE, uma vez que representam os sais dissolvidos na água 

subterrânea.  

É possível observar essa relação entre CE e STD comparando os valores apresentados na 

Figura 37 e Figura 32. As águas com menores valores para STD tem menores valores para CE, 

como nos poços P2, P4, P8, P13 e P14. Geralmente, as águas com os maiores valores para CE, 

também apresentam os maiores valores para STD, visto nos poços P17, P3 (Figura 36). Mas, a CE 

pode ser influenciada por outros fatores, como a contaminação por efluentes domésticos. Há uma 

correlação entre NO3
- e CE no poço P15, com os maiores valores para ambos os parâmetros, 

chegando a 55,6 mg/L de nitrato e condutividade elétrica no valor de 1491μS/cm. O aumento 

atípico desses valores pode ser um indicativo da contaminação por emissão de efluentes, bem 

como de cargas significativas oriundas da poluição difusa. 

Segundo Libânio (2005), quando há interferência antrópica, os valores de condutividade 

podem chegar a até 1.000 µS/cm. Para amostras muito contaminadas por esgotos, a condutividade 

pode variar de 100 a 10.000 μS/cm. Essa condição representa grande quantidade de íons que 

podem ser resultantes de compostos ricos em amônia, cálcio, magnésio (GASPAROTTO, 2011). 

Os valores de CE e STD também apresentam influência do fluxo subterrâneo. As áreas de 

recarga recebem água da precipitação e transferem para as áreas de descarga que se apresentam 

no centro da área de estudo. Essas mesmas áreas descarga também mostram valores de CE mais 

elevados, assim como valores de SO4
-2, CaCO3, Cloretos, pois são ambientes que registram 

maiores concentrações de sais dissolvidos na região. 

Apesar desses fatores, as águas analisadas têm valores de condutividade elétrica abaixo 

dos valores máximos permitidos pela Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde e a resolução 

CONAMA nº 396/2008 para consumo humano. 
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Figura 36 - Mapa de contorno para valores de condutividade elétrica, onde os valores máximos e 

mínimos estão representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sulfatos 

 

As amostras analisadas apresentam teores de sulfatos inferiores a 100 mg/L, valores dentro do 

esperado para as águas subterrâneas. Os poços P11, P7, P5 P4 apresentam os maiores valores de 

sulfatos nas amostras analisadas (Figura 37). Esses poços estão localizados próximos as áreas de 

descarga do aquífero, onde se concentram, geralmente, as maiores quantidades de sais dissolvidos 

na água. 
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Figura 37 - Mapa de contorno para valores de sulfatos, onde os valores máximos e mínimos 

estão representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Coliformes totais e E. Coli 

 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro 

indicativo da possibilidade de existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica. 

Comparando os resultados das análises bacteriológicas foi possível notar que 41,17% das 

amostras estão contaminadas pela bactéria E. Coli e 76,47% por coliformes totais (Figura 38). Os 

valores de número mais prováveis (NMP) para coliformes termotolerantes e E. Coli encontrados 

nas amostras estão dispostos na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Valores de Número Mais Provável para coliformes totais e E. Coli. *valores <1,1 

corresponde a ausência de crescimento pela técnica de tubos múltiplos. 

PONTO LONGITUDE (E) LATITUDE (N) 
COLIFORMES TOTAIS 

(VMP) 
E. COLI (VMP) 

1 332003 9690805 
<1,1 * <1,1 * 

2 
331815 9690815 >23 1,1 

3 
331706 9690713 <1,1 * <1,1 * 

4 
331478 9690613 >23 2,2 

5 
331765 9690590 16 5,1 

6 
331619 9690471 3,6 <1,1* 

7 
331420 9690738 <1,1 * <1,1* 

8 
331105 9691147 >23 9,2 

9 
331788 9690981 12 3,6 

10 
331615 9691049 1,1 <1,1 * 

11 
331492 9690937 6,9 2,2 

12 
331219 9691067 2,2 <1,1 

13 
331463 9691159 16 6,9 

14 
331490 9691115 1,1 <1,1 * 

15 
331540 9690845 <1,1 * <1,1 * 

16 
331425 9690945 1,1 <1,1* 

17 
331741 9690840 5,1 <1,1 * 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

100% das amostras coletadas apresenta algum parâmetro em não conformidade com a 

Portaria nº 2914/11 e a resolução CONAMA nº 396/2008, para consumo humano. 

76,47% das amostras apresentam valores de número mais provável (VMP) para coliformes 

totais e E. Coli indicativos de contaminação do aquífero por atividade antrópica. 

Os resultados encontram-se dentro do permitido pela Portaria e resolução CONAMA 

(Anexos 1, Anexo 2, Anexo 3) para outras finalidades de uso da água subterrânea, como recreação. 
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Figura 38 - Mapa de contaminação dos poços por coliformes totais e E. Coli, onde a pluma de 

contaminação está representada pela poligonal azul. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou um diagnóstico geral da situação 

atual e dos impactos causados pela ação antrópica nos Aquíferos Dunas/ Barreiras que 

abastecem a região da Vila de Jericoacoara, podendo-se destacar a função das águas 

subterrâneas como fonte exclusiva de abastecimento, estando diretamente relacionada ao 

desenvolvimento socioeconômico da região. Além disso, também permitiu a obtenção de 

dados sobre os tipos de obras de captação, finalidade, fluxo, nível freático e parâmetros físico-

químicos, através da pesquisa de campo, que foram de fundamental importância para 

estabelecer o que se entende por qualidade da água, seus padrões de potabilidade e suas fontes 

de contaminação causadas principalmente pela ação antrópica. 

Os valores de nível estático dos poços mostraram que o nível freático é subaflorante, 

principalmente na área centro-sul da vila. Além desse fator, os aquíferos são porosos do tipo livre, 

formados por camadas de sedimentos inconsolidados e arenitos, onde as águas se infiltram com 

mais facilidade, apresentando uma maior vulnerabilidade com relação ao que acontece na 

superfície. 

A área da vila conta com duas áreas de recarga, que concentram o fluxo na região central 

e tem como área de descarga principal, o oceano. Geralmente os poços nessa região de 

convergência do fluxo apresentam maior concentração de sais, o que pode influenciar a qualidade 

da água. 

As obras de captação da água subterrânea são em sua maioria para uso em estabelecimentos 

comerciais. Apesar da importância do manancial subterrâneo para a região, há um descaso em 

relação as construções dos poços e das exigências de proteção sanitária, na grande maioria das 

vezes, pondo em risco a qualidade da água subterrânea, uma vez que o nível freático é subaflorante, 

facilitando de percolação de efluentes contaminados para o mesmo. Ademais, a colocação dos 

filtros do poço em formações distintas pode levar a captação de água de má qualidade. 

Em condições naturais, as águas subterrâneas da Vila de Jericoacoara, encontram-se dentro 

dos padrões de potabilidade, estabelecidos pela Portaria nº 2914/11 de do Ministério da Saúde e 

resolução CONAMA nº 396/2008, com baixos teores de sólidos totais dissolvidos, comparado ao 

valor máximo permitido (VMP). Também são observados baixos teores de sódio, sulfatos, 

carbonatos e cloretos. 
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Os valores de Cloretos nos resultados das análises são indicativos que não há intrusão 

salina em direção ao continente. 

No entanto, as variáveis ferro total, nitrato e/ou coliformes termotolerantes e E. Coli 

apresentaram valores elevados em relação aos padrões estabelecidos para consumo em 100% das 

amostras. 

Os altos teores de ferro nas amostras são reflexo da interação da água com os minerais 

presentes nas rochas que compõem a geologia da região. Esse elemento não é considerado tóxico 

para o ser humano, apesar de trazer alguns inconvenientes quanto as tubulações de captação de 

água. 

É importante dar atenção aos parâmetros nitrato e coliformes. Os resultados apresentados 

nas análises mostram a contaminação das águas subterrâneas, que tem origem em função das 

atividades antrópicas e das potenciais fontes de contaminação, como esgoto doméstico. 

Vale ressaltar que as águas de poços tubulares, mesmo cristalinas e aparentemente próprias 

para consumo, estão contaminadas por microrganismos patogênicos e elementos prejudiciais à 

saúde. 

Nitrato é a forma mais completamente oxidada do nitrogênio e é formado durante os 

estágios finais de decomposição biológica, tanto em estações de tratamento água, como em 

mananciais de água natural. Esse componente é de extrema relevância para a análise da qualidade 

da água, já que seu consumo acima do valor máximo permitido está relacionado à ocorrência de 

casos de metemoglobinemia e possivelmente do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. 

Amostras contaminadas por coliformes termotolerantes também estão associadas a 

ocorrências de casos de doenças de veiculação hídrica, por se constituir um indicador da 

possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, provenientes de fezes humanas, de 

animais de sangue quente, ou de esgotos. 

A presença desses parâmetros torna a qualidade sanitária dos poços tubulares avaliados 

inadequada, refletindo a situação de risco em que se encontra a saúde da população que utiliza 

essas águas para consumo humano. 

É possível supor que a migração desses contaminantes para a água subterrânea ocorre pelo 

lançamento do esgoto sanitário em áreas não ligadas a rede de esgoto, vazamentos na rede coletora 

de esgoto; pela infiltração em lagoas de oxidação não revestidas, usadas no tratamento de 

efluentes. 
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Apesar dos resultados obtidos, o número de amostras não foi suficiente para apontar com 

certeza a principal fonte de contaminação do aquífero, necessitando uma pesquisa futura com um 

número de amostras mais expressivo. 

Também é aconselhável observar se a sazonalidade tem influência significativa nos teores 

médios dos parâmetros, pois com o aumento das chuvas alguns parâmetros da qualidade das águas 

podem ser afetados, sendo necessárias coletas em diferentes meses do ano. 

Apresentado os resultados acima, recomenda-se para uma melhor gestão do recurso hídrico 

subterrâneo: 

 Avaliação da qualidade física dos poços, exigindo uma correta construção dos mesmos, 

principalmente das medidas de proteção sanitária, conforme as normas da ABNT NBR 

12244. Deve-se haver uma fiscalização constante dessas obras.  

 

 Monitoramento continuo dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água 

subterrânea, visando a tomada de ações preventivas e corretivas, evitando que a 

contaminação se transforme em um problema crônico e irreversível no aquífero.  

 

 Conhecimento e monitoramento das vazões de uso dos poços para avaliar se há risco futuro 

da superexplotação do aquífero e salinização das águas. 

 

 Zoneamento da série nitrogenada a fim de pontuar fontes de contaminação com mais 

exatidão, contribuindo para a promoção e proteção da saúde da população, gerando 

informações auxiliares para a implantação de políticas públicas regionais.  

 

 Investigação sobre a ocorrência de patologias causadas pela ingestão de água contaminada 

por nitrato e pela presença de coliformes termotolerantes, visando monitorar e identificar 

doenças de veiculação hídrica.  

 

 Informar, educar e conscientização a população, sobre a importância das águas 

subterrâneas para a região, os riscos com a saúde ambiental e os efeitos da contaminação 

no manancial subterrâneo.  
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 Manutenção dos poços em intervalos mais curtos de tempo, para que não haja diminuição 

na capacidade de produção do mesmo, devido a precipitação de óxido férrico causada por 

ferrobacterias. 

 

 Manutenção das tubulações em intervalos de tempo mais curtos para os poços com águas 

classificadas como muito duras, para evitar obstrução dos mesmos por incrustações de 

carbonato. 

 

 Implementação de uma rede de monitoramento qualitativo e quantitativo das águas 

subterrâneas com foco nas áreas de potencial contaminação utilizando os poços já 

existentes na região ou outros a serem perfurados, para uma melhor avaliação da situação 

ambiental dessas áreas. 
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APÊNDICE A – TABELA COM VALORES DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 

BACTERIOLÓGICAS (PARTE 1) 
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APÊNDICE B – TABELA COM VALORES DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 

BACTERIOLÓGICAS (PARTE 2) 
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APÊNDICE C – TABELA COM VALORES DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 

BACTERIOLÓGICAS (PARTE 3) 
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ANEXO A - TABELA DE PADRÃO MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO SEGUNDO A PORTARIA Nº 2914/11. 

 

NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido 

               (2) Indicador de contaminação fecal 

               (3) Indicador de eficiência de tratamento 

               (4) Indicador de integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de água Parâmetro VMP (1) 

Água para consumo humano Escherichia coli (2) Ausência em 100 mL 

Água tratada 

Na saída do tratamento Coliformes totais (3) Ausência em 100 mL 

No sistema de 

distribuição 

(reservatórios e rede) 

Escherichia coli Ausência em 100 mL 

Coliformes 

totais (4) 

Sistemas ou soluções 

alternativas coletivas que 

abastecem menos de 

20.000 habitantes 

Apenas uma amostra, entre 

as amostras examinadas no 

mês, poderá apresentar 

resultado positivo 

Sistemas ou soluções 

alternativas que abastecem 

a partir de 20.000 

habitantes. 

Ausência em 100 mL em 

95% das amostras 

examinadas no mês 
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ANEXO B - TABELA DE PADRÃO DE POTABILIDADE SEGUNDO A PORTARIA 

Nº 2914/11 PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO A 

SAÚDE INORGÂNICAS E ORGÂNICAS E SUBSTÂNCIAS ORGANOLÉPTICAS. 

Parâmetro Unidade VMP (2) 

INORGÂNICAS 

Antimônio mg/L 0,005 

Arsênio mg/L 0,01 

Bário mg/L 0,7 

Cádmio mg/L 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 

Cianeto mg/L 0,07 

Cobre mg/L 2 

Cromo mg/L 0,05 

Fluoreto mg/L 1,5 

Mercúrio mg/L 0,001 

Níquel mg/L 0,07 

Nitrato (com N) mg/L 10 

Nitrito (com N) mg/L 1 

Selênio mg/L 0,01 

Urânio mg/L 0,03 

ORGÃNICAS 

Acrilamida g/L 0,5 

Benzeno g/L 5 

Benzo(a)pireno g/L 0,7 

Cloreto de Vinila g/L 2 

1,2 Dicloroetano g/L 10 

1,1 Dicloroetano g/L 30 

1,2 Dicloroetano (cis + trans) g/L 50 

Dicloroetano g/L 20 

Di (2-etilhexil) ftalato g/L 8 

ORGANOLÉPTICO 

Cloreto mg/L 250 

Dureza Total mg/L 500 

Ferro total mg/L 0,3 

Sódio mg/L 200 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1000 

Sulfatos mg/L 250 

Turbidez mg/L 5 
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ANEXO C – TEBELA DE VALORES PARA PARÂMETROS ANALISADOS 

DEPENDENDO DA FINALIDADE DE USO DA ÁGUA SEGUNDO A 

RESOLUÇÃO CONOMA N° 396 DE 2008 

 

 

 

 

Parâmetros N° CAS Usos Preponderantes da Água LQP 

Praticável 

- LQP   
Consumo 

humano 

Dessedentação 

de animais 
Irrigação Recreação 

Inorgânicos  g.L-1 

Alumínio 7429-90-5 200 (1) 5.000 5.000 200 50 

Antimônio 7440-36-0 5    5 

Arsênio 7440-38-2 10 200  50 8 

Bário 7440-39-3 700   1.000 20 

Berílio 7440-41-7 4 100 100  4 

Boro 7440-42-8 500 (2) 5.000 500 (4) 1.000 200 

Cadmio 7440-43-9 5 50 10 5 5 

Chumbo 7439-92-1 10 100 5.000 50 10 

Cianeto 57-12-5 70   100 50 

Cloreto 16887-00-6 250.000 (1)  
100.000 – 

700.000 
400.000 2.000 

Cobalto 7440-48-4  1.000 50  10 

Cobre 7440-50-8 2.000 500 200 1.000 50 

Crômio 

(Cr III + 

CrIV) 

Cr III 

(16065831) 

Cr VI 

(18540299) 

50 1.000 100 50 10 

Ferro 7439-89-6 300 (1)  5.000 300 100 

Fluoreto 7782-41-4 1.500 2.000 1.000  500 

Lítio 7439-93-2   2.500  100 

Manganês 7439-96-5 100 (1) 50 200 100 25 

Mercúrio 7439-97-6 1 10 2 1 1 

Molibdênio 7439-98-7 70 150 10  10 

Níquel 7440-02-0 20 (3) 1.000 200 100 10 

Nitrato 

(expresso 

em N) 

14797-55-8 10.000 90.000  10.000 300 

Nitrito 

(expresso 

em N) 

4797-65-0 1.000 10.000 1000 1.000 20 

Prata 7440-22-4 100   50 10 

Selênio 7782-49-2 10 50 20 10 10 

Sódio 7440-23-5 200.000 (1)   300.000 1.000 

Sólidos 

Totais 

Dissolvidos 

(STD) 

 1.000.000(1)    2.000 

Sulfato  250.000 (1) 1.000.000  400.000 5.000 

Urânio 7440-61-1 15 (2,3) 200 10 (4)   

100 (5)  50     

Vanádio 7440-62-2 50 100 100  20 

Zinco 7440-66-6 5.0000 (1) 24.000 2.000 5.000 100 

 


