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RESUMO 

Este trabalho foi realizado no município de Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro I, Praia do 

Futuro II, Manuel Dias Branco e Cidade 2000, abrangendo 10,062 km2, com o objetivo de 

caracterizar os aspectos hidrogeológicos da área, assim como avaliar a situação, o uso e a 

natureza das obras de captação. A metodologia de trabalho se constitui de levantamento 

bibliográfico, atualização do cadastro de poços, etapas de campo e tratamento e integração 

dos dados. Quanto aos aspectos hidrogeológicos, a área de estudo está inserida no Domínio 

Hidrogeológico Sedimentar, englobando os Sistemas Dunas, Barreiras e Aluvião. Foi 

realizado o cadastro de 09 poços na etapa pré-campo e mais 54 poços na etapa de campo, 

totalizando 63 poços na área. No que se refere à situação das obras de captação, verificou-se a 

predominância do uso doméstico (63%) das águas. Quanto aos parâmetros de profundidade de 

poços e nível estático, a área se caracteriza por uma predominância de poços rasos 

(Profundidade de até 20m) e nível estático de até 5m. Em relação à frequência de uso, 80% 

dos poços são usados, pelo menos, uma vez por semana. Foi observado na área a presença de 

poços que não seguem as normas de proteção sanitária da ABNT, e também diversos tipos de 

fontes potenciais de poluição de aquíferos que podem comprometer a qualidade das águas 

subterrâneas da região. 

Palavras-chave: Águas subterrâneas, hidrogeologia, Fortaleza. 
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RE S UMEN 

Este trabajo file realizado en el municipio de Fortaleza, en los barrios Praia do Futuro I, Praia 

do Futuro II, Manuel Dias Branco y Cidade 2000, y abarca 10,062 km2, con el objeto de 

caracterizar los aspectos hidrogeológicos del área, así como también para valorar la situación, 

el uso y la naturaleza de las obras de captación. El método de trabajo constituye una 

investigación bibliográfica, actualización del catastro de pozos, etapas de campo y tratamiento 

e integración de los datos. En lo que respecta a los aspectos hidrogeológicos, el área de 

estudio está incluído en el Domínio Hidrogeológico Sedimentar, abarcando los sistemas 

Dunas, Barreiras y Aluvião. Se obtuvo un cadastro de 9 pozos en la etapa pre campo y más de 

54 pozos en la etapa de campo, que resultó en 63 pozos presentes en el área. En relación a la 

situación de las obras de captación, se verificó la predominancia del uso doméstico (63%) del 

agua. En lo que toca a los parámetros de profundidad y nivel estático, el área se caracteriza 

por una predominancia de pozos pocos rasos y niveles estáticos de hasta 5m. Con relación a la 

frecuencia de uso, 80% de los pozos son utilizados, por lo menos, 1 vez por semana. Fue 

observado en el área la presencia de algunos pozos que no siguen las normas de protección 

sanitaria de ABNT, así como también diversos tipos de fuentes potenciales de polución de 

acuíferos que pueden comprometer la calidad de las aguas subterráneas de la región. 

Palabras clave: Aguas subterráneas, Aspectos hidrogeológicos, Fortaleza. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como finalidade cumprir o requisito final do Programa de Graduação 

do Curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foram coletadas 

informações acerca do uso das águas subterrâneas em quatro (4) bairros de Fortaleza, sendo 

eles: Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Manuel Dias Branco e Cidade 2000. 

As águas subterrâneas geralmente têm uma qualidade melhor do que as águas 

superficiais devido ao fato de estarem menos susceptíveis às fontes de poluição e, 

consequentemente, muitas pessoas usam dessa água em suas casas, na indústria, em 

estabelecimentos comerciais e na agricultura como um suprimento qualitativamente mais 

seguro. Em locais sem acesso a água encanada, o uso de água subterrânea passa a ser uma 

necessidade, especialmente em regiões com regime pluviométrico irregular, comprometendo 

até mesmo a perenidade de águas superficies durante o decorrer do ano. É comum que parte 

das lagoas e riachos sequem no período sem chuvas, tornando as águas subterrâneas a única 

fonte de abastecimento disponível. 

Fortaleza é, segundo o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IGBE (2010), a cidade com a mais alta densidade demográfica do Brasil, 

possuindo 7.786,52 hab./km2. Apesar disso, 3 dos 4 bairros da área de estudo apresentam 

densidade demográfica abaixo da média da cidade. Este censo também mostrou que 38.638 

domicílios da cidade ainda têm os poços e nascentes como principal meio de abastecimento 

de água, representando 5,44% dos domicílios de Fortaleza. 

A área de estudo se situa majoritariamente no litoral e está assentada 

predominantemente sobre o Sistema Aquífero Dunas que, segundo Cavalcante (1998), 

apresenta a melhor vocação aquífera da região e um maior grau de vulnerabilidade natural. 

1.1 - Localização e acesso 

A área de pesquisa está localizada no município de Fortaleza, englobando os bairros 

Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Manuel Dias Branco e Cidade 2000 (Figura 01). 

O acesso à área de pesquisa pode ser realizado através das avenidas Abolição, Santos 

Dumont e Washington Soares. Possui uma ampla circulação de ônibus e automóveis, 

pennitindo se trafegar plenamente em todos os sentidos. 
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Figura 01 — Localização da área de estudo em Fortaleza — CE. Legenda: SERE: Secretaria Executiva Regional 

II. Fonte da base cartográfica: IBGE (2010). 



1.2 - Objetivos 

Os objetivos, que foram divididos em Geral e Específicos, são: 

1.2.1 - Geral 

Avaliação dos aspectos hidrogeológicos e uso atual das águas subterrâneas. 

1.2.2 — Específicos 

Como objetivos específicos, tem-se: 

•:.• Atualizar o cadastro de poços existente na área; 

• Realizar medidas de nível estático das águas subterrâneas; 

• Caracterizar a finalidade de uso das águas subterrâneas; 

• Avaliar as obras de captação das águas subterrâneas. 

1.3 - Justificativa 

No levantamento realizado até maio de 2002 pela GOLDER & PIVOT (2002) para a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará/Secretaria dos Recursos Hídricos 

(SRH/COGERH), em Fortaleza foram cadastrados 7.281 poços, sendo 6.519 particulares, 695 

públicos e 67 sem informação e, desde então, não foi realizado em nível governamental mais 

nenhum cadastro de poços na área. Porém, a construção de poços cresce nitidamente a cada 

ano, padiculaimente pela falta de água superficial decorrente da crise hídrica que o Ceará 

atravessa nos últimos seis anos. 

A área escolhida para o estudo carece de informações quanto à finalidade das águas 

subterrâneas captadas pelos poços, fazendo com que o trabalho se torne relevante, obtendo 

novos dados sobre o uso das águas subterrâneas na área de pesquisa. 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia utilizada neste trabalho foi realizada nas etapas descritas a seguir. 

2.1 - Etapa inicial: Pesquisa bibliográfica 

16 

A pesquisa bibliográfica visa fazer o levantamento dos trabalhos de conhecimento 

geológico e hidrogeológico relacionados à área pesquisada, representada pela pesquisa em 
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livros, monografias, dissertações e teses, assim corno os papers contidos em anais de 

simpósios, congressos e revistas técnicas, e em órgãos públicos como o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará). 

Ela serviu para fundamentar o conhecimento atual da área no desenvolvimento dos trabalhos. 

2.2 - Atualização do cadastro de poços existentes 

O cadastro das fichas de poços foi efetuado junto aos órgãos públicos, a exemplo da 

COGERH (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos), CPRM (Serviço Geológico do 

Brasil), SOHIDRA (Superintendência de Obras Hidráulicas), SEMACE (Secretaria do Meio 

Ambiente do Ceará), SRH/CE (Secretaria de Recursos Hídricos), UFC (Universidade Federal 

do Ceará) e empresas particulares que trabalham no setor, a exemplo da HIDROSONDA, 

SINGEO e TERRA PERFURAÇÕES, entre outras. 

Segundo o SIAGAS/CPRM (2017), existem 09 poços cadastrados na área de estudo, 

mas no decorrer da etapa de campo foram cadastrados mais 54 poços, totalizando 63 poços na 

área (APÊNDICE I). Convém ressaltar, aqui, que este número é inferior ao que realmente 

existe na área, porém compatível ao tempo disponível para o cadastro de campo e, 

principalmente, face as dificuldades colocadas pelos proprietários em relação ao acesso aos 

poços. 

2.3 - Etapa de campo 

Esta etapa representou o momento em que todas os novos dados sobre poços da área 

foram coletados. A área foi percorrida e no campo se utilizou os seguintes equipamentos; 

• Medidor eletro-sonoro de nível estático Jaciri com um alcance de 100m (Foto 01); 

• GPS Garmin (Foto 02); 

• Trena métrica; 

• Questionário sobre o uso de poços de água subterrânea (Figura 02); 

• Câmera fotográfica 

O medidor de nível estático e o GPS foram disponibilizados pelo Laboratório de 

Hidrogeologia do Departamento de Geologia da UFC. 

O trabalho de campo ocorreu entre os meses de Fevereiro e Março de 2017, onde 

estabelecimentos de diversos tipos foram enquadrados na pesquisa. Os poços encontrados 

estão em residências, supermercados, restaurantes, barracas de praia, lava à jato, 

churrascarias, sede de maçonaria, igreja, clubes recreativo, condomínios, hotéis, pousadas, 
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mercearias, oficinas mecânicas, faculdades e de obras comunitárias. Como se trata de uma 

pesquisa sobre o uso dos poços, houve resistência ao acesso e receio de inúmeras pessoas em 

responder às perguntas, algumas vezes não sendo permitido sequer visualizar o poço. Nas 

barracas de praia, onde os proprietários lidam constantemente com fiscalização de órgãos da 

prefeitura, não houve praticamente nenhuma resistência, enquanto que em restaurantes e 

churrascarias a grande maioria dos proprietários ou gerentes se recusava a responder. 

Aliado ao fato de desconhecimento da importância do trabalho técnico, realizado neste 

caso por estudante universitário e com finalidade de monografia, deve ser ressaltado que a 

desconfiança humana é uma constante, em que pese a falta de segurança, existe claramente a 

má vontade no atendimento, particularmente em condomínios e residências. Talvez este seja o 

ponto mais difícil de se praticar o cadastro de poços em áreas urbanas, embora se saiba que o 

número de poços cresce enormemente. 

A vinculação com a desconfiança de cobrança de taxas do uso de água subterrânea pelo 

governo aumenta o desconforto no atendimento. Inúmeras vezes, mesmo com endereço e 

ficha técnica do poço em mãos do pesquisador, o proprietário se nega a admitir que possui tal 

obra. 

Foto 01 — Medida do nível estático freático com medidor eletro-sonoro empoço tubular raso em barraca à 

beira mar. Fonte: Autor (Março/2017). 
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Foto 02 - GPS Garmin. Fonte: Autor. 

2.4 - Análise e integração dos dados 

Esta etapa foi desenvolvida sobre os dados obtidos, utilizando-se programas 

computacionais, a exemplo do Surfer, Ambiente SIG, Excel, entre outros, para integração e 

interpretação dos dados e informações coletadas. 
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Figura 02 - Questionário sobre o uso de poços de água subterrânea. 
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3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

O município de Fortaleza possuía em 2010, de acordo com o Último Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE, 2.452.185 habitantes e 709.952 domicílios em 313,927 

km2, resultando em uma densidade demográfica de 7.786,44 hab./km2, e 100% de 

urbanização. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é de 0,754. O 

abastecimento de água do município é feito pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE) e o fornecimento de energia elétrica pela ENEL Distribuição Ceará. 

Os bairros da área de estudo são Cidade 2000, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II e 

Manuel Dias Branco, que se situam na Secretaria Executiva Regional II (SER II). Esta SER é 

composta por 20 bairros ao todo. 

A área de estudo possui 10,062 km2, 28.306 habitantes e uma densidade demográfica de 

2.813 hab./km2  (Tabela 01). A soma da área dos 4 bairros representa 3,205% da área total de 

Fortaleza e a soma da população dos 4 bairros representa 1,154% da população total do 

município, sendo uma área em processo de consolidação da ocupação. 

Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, estudo realizado pelo Ministério 

das Cidades, o desperdício de água nas etapas de distribuição no estado do Ceará foi de 42,4% 

em 2014. O abastecimento de água pela CAGECE em Fortaleza é feito através dos açudes 

Acarape do Meio, Pacajus e do Sistema Pacoti - Riachão - Gavião. A cobertura do 

abastecimento na cidade é de 98,64%, enquanto o índice de cobertura do sistema de 

esgotamento sanitário é de 57,10%, ambos para o ano de 2016. 
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Tabela 02: Domicílios particulares permanentes segundo as formas de abastecimento de água - 2000/2010 

Formas de 

abastecimento 

Município Estado 

2000 2010 2000 2010 

Ligada à rede 

geral 
458.819 87,21 662.541 93,31 1.068.746 60,80 1.826.543 77,22 

Poço ou 

nascente 
48.984 9,31 38.638 5,44 360.737 20,52 221.161 9,35 

Outra 18.276 3,47 8.884 1,25 328.405 18,68 317.565 13,43 

Total 526.079 100,00 710.066 100,00 1.757.888 100,00 2.365.276 100,00 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censos Demográficos de 2000/2010. 

4. ASPECTOS GEOAMBIENTAIS 

Neste item serão abordados os aspectos climáticos, hídricos, geomorfológicos, 

geológicos, solos e vegetação do município de Fortaleza. Na literatura não se tem estudos 

locais focando aspectos geoambientais para os bairros em estudo. 

4.1 - Clima 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 

(2015), o clima do município de Fortaleza é classificado como Tropical Quente Subúmido, 

com chuvas ocorrendo principalmente no primeiro semestre do ano, situando-se 

predominantemente entre os meses de Fevereiro e Maio, com pluviosidade média de 1.338 

mm/ano. Enquanto que de acordo com os dados fornecidos pela Estação Meteorológica do 

Campus do Pici/UFC (2016), localizada no setor centro-oeste da cidade, em um período de 51 

anos, de 1966 e 2016, a variação mensal da pluviometria média foi entre 11,0 mm em 

Novembro e 351,2 mm em Abril (Figura 03), resultando em uma pluviosidade média anual de 

1590,2 mm. Segundo o IPECE (2015), a temperatura média anual é de 26,6 °C, com mínima 

de 26°C e máxima de 29,9°C e segundo a Estação Meteorológica do Campus do Pici/UFC 

(2016), as temperaturas médias compensadas de Fortaleza entre os anos de 1966-2016 variam 

de 26,1°C em julho a 27,6°C em dezembro, com uma média anual de 26,9°C (Figura 04). 
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Figura 03 - Pluviometria média mensal de Fortaleza no período de 1966 a 2016. Fonte: Estação Meteoro ógica 

do Campus do PicifUFC, 2016. 

Figura 04 - Temperatura média compensada de Fortaleza no período de 1966 a 2016. Fonte: Estação 

Meteorológica do Campus do PicifUTC - 2016. 
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4.1.1. Balanço Hídrico 

O balanço hídrico é a operação que quantifica a diferença numérica entre as 

alimentações e as descargas de um sistema hídrico em uma região e em um intervalo de 

tempo específico; é a soma das entradas (alimentações) e saídas (descarga) e das variações de 

armazenamento de um aquífero em um intervalo de tempo definido (GOMES, 2008). 

Para a determinação do balanço hídrico na área de estudo foram utilizados os dados 

pluviométricos e de temperaturas no período de 1966 a 2016, fornecidos pela Estação 

Meteorológica do Campus do PiciIUFC (2016), através dos quais foi possível fazer urna 

estimativa da parcela de precipitação que infiltra no subsolo, permitindo uma avaliação do 

processo de renovação das reservas de água subterrânea. 

O cálculo foi realizado com a aplicação da equação de Thornthwaite que considera as 

médias mensais de pluviometria (PPT) e temperatura (T), fornecendo a evapotranspiração 

potencial (ETP) e a avaliação de evapotranspiração real (ETR), permitindo a obtenção da 

infiltração potencial (I). 

O cálculo da evapotranspiração potencial (ETP) é feito utilizando a Equação 01 de 

Thornthwaite: 

ETP = 16 (10T/ lr)' x K [Equação 01] 

Onde: 

ETP = Evapotranspiração Potencial (mm); 

T = Temperatura média mensal em °C (referente ao período considerado); 

I = índice térmico anual; 

K = Fator de correção que depende da latitude do lugar e da insolação média mensal; 

O índice térmico anual (I) é calculado pela expressão: 
I= E  12 

1=1 

Em que: Ii= (Ti /5)1s 
 

Ti = Temperatura média de cada mês do ano; 

i = índice térmico mensal, que varia de 1 a 12 e somados dão o índice térmico anual (I); 

a = Parâmetro obtido em função do índice térmico, sendo dado por: 

a = 0,49239 + (1792 x 10 S  I) — (771 x 10 -7 +12) + (675 x 10 '13); 
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O método proposto por Thornthwaite é considerado o mais adequado para áreas 

costeiras, como Fortaleza, que apresenta alternância de estações secas e chuvosas bem 

distintas, permitindo uma correlação entre a precipitação e a evapotranspiração real, a partir 

de médias mensais de uma série histórica de dados (VASCONCELOS 1999). 

Os valores da Evapotranspiração Potencial (ETP), de acordo com os cálculos obtidos, 

variaram de 128,29 mm em junho a 164,28 mm em dezembro. O valor obtido para o Índice 

térmico (I) foi de 149,62 e para o fator (a) foi de 3,7, dados utilizados para os cálculos de 

ETP. 

A evapotranspiração real (ETR) é calculada a partir da comparação entre 

evapotranspiração potencial (ETP) e a precipitação (PPT), considerando que o município tem 

uma capacidade de armazenamento (CA) de 100 mm (VASCONCELOS, 1994). 

A evapotranspiração real anual média corresponde ao somatório das evapotranspirações 

médias mensais (Tabela 03) e a Infiltração potencial média mensal é calculada pela Equação 

02: 

  

 

Ip = P — ETR [Equação 02] 

Onde: 

Ip = Infiltração potencial; 

P = Precipitação; 

ETR = Evapotranspiração real. 

 

A partir desses cálculos, pode-se verificar que a infiltração potencial (Ip) anual é de 

431,24 mm, representando 27,12% do total da média anual da precipitação pluviométrica, 

correspondendo, assim, à parcela de precipitação que contribui para a recarga subterrânea nos 

litotipos de porosidade primária. Para o Sistema Cristalino, essa parcela de precipitação 

contribui para uma recarga potencial, pois nele a infiltração depende das fraturas abertas e do 

manto intempérico. 

A partir dos dados obtidos (Tabela 03), foi elaborado o gráfico do balanço hídrico 

(Figura 05) com três variáveis: precipitação, evapotranspiração potencial e evapotranspiração 

real. 
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A precipitação é superior à evapotranspiração real somente durante o primeiro semestre 

do ano na quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio, destacando bem duas estações bem 

distintas: uma chuvosa no 1° semestre e outra seca no 2° semestre. No segundo semestre, 

ocorre a elevação das temperaturas. A evapotranspiração potencial é pouco superior à 

evapotranspiração real, que está relacionada com a precipitação e, assim, toda a água 

precipitada é evaporada. 

Tabela 03 - Valores para o balanço hídrico, de 1966 a 2010, calculado pelo método de Thorntwaite. 

Mês P (mm) 
_ 

T °C 1 K ETP(mm) 
PPT - 
ETP ,-,........,.-,_. 

C ETR(mm) Ip(mm) 

27,3 12,758 -20,95 p  O 136,8 O Janeiro 136,8 1,06 157,75 
Fevereiro 196,3 27,1 12,618 0,95 137,58 58,72 19,09 137,58 O 
Março 326,9 26,8 12,409 1,04 144,52 182,38 100 144,52 101,47 
Abril 351,2 26,7 12,340 1 137,05 214,15 100 137,05 214,15 
Maio 226,2 26,7 12,340 1,02 139,79 86,41 100 139,79 86,41 
Junho 157,5 26,3 12,064 0,99 128,29 29,21 100 128,29 29,21 
Julho 89,2 26,1 11,926 1,02 128,49 -39,29 32,51 89,2 O 
Agosto 29,5 26,4 12,133 1,03 135,37 -105,87 O 29,5 O 
Setembro 20,2 26,8 12,409 1 138,96 -118,76 O 20,2 O 
Outubro 11,8 27,3 12,758 1,05 156,26 -144,46 O 11,8 O 
Novembro 11,0 27,5 12,899 1,03 157,49 -146,49 O 11 O 
Dezembro 33,6 27,6 12,969 1,06 164,28 -130,68 O 33,6 O 
Total 1590,1 149,62 12,25 1725,84 -135,64 451,6 1019,33 431,24 

Legenda: PPT = Precipitação; T = Temperatura; I = índice térmico anual; K = Fator de correção que depende da 
latitude do lugar; ETP = Evapotranspiração potencial; C = Capacidade de armazenamento; ETR = 
Evapotranspiração real e Ip = Infiltração potencial. 

Figura 05 - Representação gráfica do balanço hídrico de Fortaleza de 1966 a 2016. Legenda: PPT = Precipitação; 

ETP = Evapotranspiração potencial eErR= Evapotranspiração real. Fonte dos dados: Estação Meteorológica do 

Campus do Pici/UFC, 2016. 
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4.2 - Geomorfologia 

A cidade de Fortaleza tem um relevo em sua maioria plano, com altitude média de 

26m, e cordões de dunas isolados nas Praias do Futuro e Barra do Ceará; o Serrote do Ancuri 

(Sudoeste de Messejana) e Morro do Cararu são ocorrências morfológicas com altitudes 

superiores a 100m no âmbito municipal. Fortaleza está assentada, basicamente, na Planície 

Litorânea e Tabuleiros Pré-Litorâneos (IPECE, 2015). 

A Planície Litorânea representa uma estreita faixa de terras que é fon 	iada em função 

da disponibilidade de elevados estoques de sedimentos por processos eólicos, marinhos, 

fluviais ou combinados, gerando feições praiais com largos estírâncios ao longo de toda a 

faixa costeira cearense. Eventualmente, entre os níveis de maré alta e maré baixa, afloram 

rochas de praia que têm diagênese recente. A faixa praial é predominantemente arenosa, com 

a morfodinâmica controlada pelas ondas. A configuração da linha de costa denota avanços de 

retificação onde largas enseadas se alternam com pontas ou promontórios que se projetam 

para o mar e tem maior resistência litológica. O Pré-Cambriano ocorre na linha de costa na 

foinia de pontais desempenhando papel relevante no balanço de sedimentos e comportamento 

energético das ondas condicionando as áreas de retrogradação e progradação de praias. A 

faixa de praia e o campos de dunas representam os sub-compartimentos de maior 

representatividade espacial da planície litorânea. 

A duna, segundo a Resolução 303/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), é uma unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com 

aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no 

interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação. 

Os Tabuleiros Pré-litorâneos se constituem primariamente de sedimentos pliocênicos 

da Formação Barreiras. Aparecem recortados por um grande número de drenagens 

secundárias, de regime inteinfitente, que constitui as microbacias hidrográficas da zona 

costeira. Os vales apresentam modestas cotas altimétricas devido ao alto poder de 

entalhamento das drenagens. Quando próximos de desembocaduras fluviais e em alguns 

pontos da faixa de praia, aparecem como um sistema de falésias que movimentam o relevo, 

deixando clara a evolução paleogeográfica que surge com as variações do nível relativo do 

mar. 
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4.3 - Solos 

Fortaleza possui os seguintes solos: os arenosos, do tipo Neossolos Quartzarênicos, 

sobre os terrenos da Planície Litorânea e nos Tabuleiros arenosos; os Gleissolos, associados 

às Planícies Flúviomarinhas dos rios Cocó, Maranguapinho, Ceará e Pacoti e a algumas 

Planícies Lacustres; os Neossolos Flúvicos situam-se nas Planícies Fluviais e Lacustres; os 

Argissolos Vermelho Amarelos distróficos existem sobre os Tabuleiros argilosos (IPECE 

2015). 

Na área de estudo há uma predominância do Neossolo Quartzarênico, mas também há 

uma presença em menor escala de Gleissolo e de Argissolo Vermelho-Amarelo. 

Os Neossolos Quartzarênicos possuem baixo grau de evolução e são constituídos de 

material mineral, geralmente sem contato lítico dentro de 50cm de profundidade e mostrando 

textura de areia até, no mínimo, 150cm de profundidade começando do nível do solo. Areia 

grossa e areia fina representam cerca de 95% de quartzo, calcedônia e opala e a quase 

inexistência de minerais primários, que são mais resistentes ao intemperismo (EMBRAPA 

2016) 

Os Gleissolos são um tipo de solo que se encontra a maior parte do tempo saturado por 

água. Caracterizam-se pela forte gleização, também conhecido como hidromorfia, em 

decorrência do regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido, em 

razão da saturação por água durante o ano todo, ou pelo menos por um longo período, 

associado à demanda de oxigênio pela atividade biológica. O processo de gleização implica 

na manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, devido à redução e 

solubilização do ferro (EMBRAPA 2016). 

Os Argissolos Veiinelho-Amarelos são desenvolvidos no Barreiras e em rochas 

cristalinas. Possuem horizonte de acumulação de argila, como cores vei 	ielho-amareladas 

dado a presença de hematita e goethita. Caracterizam-se também pela baixa fertilidade natural 

(EMBRAPA 2016). 

4.4 - Vegetação 

A vegetação litorânea de Fortaleza se fragmenta, praticamente, em manchas de área de 

mangue e de vegetação de restinga. Essas áreas de restingas localizam-se ao Sul da cidade, em 

direção as desembocaduras dos rios Ceará, Cocó e Pacoti, enquanto a área de mangue 

acompanha as margens dos rios. Embora nestas as matas sejam protegidas por lei, elas foram 
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praticamente retiradas e apenas uma porção do rio Cocó é que mantêm uma área verde 

preservada da cidade. 

O mangue é a vegetação de um ecossistema manguezal, que é uma zona úmida, definida 

como um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, 

característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés (SCHAEFFER-

NOVELLI, 1995). Um bosque de mangue é composto por plantas lenhosas, chamadas de 

mangue. Há também espécies herbáceas, epífitas, hemiparasitas e aquáticas. Nas faixas 

transitórias de manguezal e terra firme podem aparecer outras espécies, como o algodoeiro-

da-praia (gênero Hybi seus), samambaia do mangue (gênero Acrostichum) e o mangue-de-

botão (gênero Conocarpus erecutus). No período de maré baixa, aparecem a gramínea praturá 

e algumas ciperáceas (Scirpus, Eleochari s, Crenea), que são espécies do ecossistema marisma 

que podem estar relacionadas ao manguezal (SUGIYAMA, 1995). 

A restinga é, de acordo com a Resolução 303/2002 do CONAMA, uma cobertura 

vegetal que ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e 

depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e 

arbóreo, este último interiorizado. 

4.5 - Geologia 

Geologicamente, o município de Fortaleza é caracterizado pela presença do Complexo 

Gnáissico-Migmatítico como embasamento cristalino e coberturas sedimentares Cenozoicas 

sobrepostas (Figura 06). Estas últimas assumem lima posição de destaque na avaliação do 

meio físico, por apresentarem os terrenos que interagem mais diretamente com a atividade 

antrópica e, quando submetidos aos processos de ocupação desordenada, tem suas 

características naturais alteradas em diversos níveis, sendo muitas vezes irreversível. 

A estratigrafia da Região Metropolitana de Fortaleza é composta, da base para o topo, 

como: Complexo Granitoide-Migmatítico, Complexo Gnáissico-Migmatítico, Ultrabasitos, 

Granitos, Vulcânicas alcalinas, FoLtuação Barreiras, Coberturas Colúvio-eluviais, Paleodunas, 

Dunas móveis ou recentes, Depósitos Flúvio-aluvionares e de mangues (BRANDÃO, 1995). 
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4.5.1 - Sedimentos Flúvio-aluvionares 

Os sedimentos flúvio-aluvionares são sedimentos elásticos (areia,cascalho e/ou lama) 

que foram depositados fluvialmente no leito e nas margens de drenagem, que incluem 

planícies de inundação e áreas deltaicas, com material mais fino extravasado dos canais nas 

cheias. Os depósitos aluviais são muito retrabalhados e mutáveis devido à erosão fluvial: 

depositados durantes as secas ou nos locais de remansos quando cai a energia da corrente do 

rio, vão ser em seguida, erodidos pela força da água da cheia ou pela mudança do curso do 

rio. Normalmente são depósitos elásticos mal classificados e mal selecionados, de cascalho, 

areias e lamas, podendo ocorrer depósitos de blocos maiores, às vezes bem arredondados nas 

regiões elevadas das cabeceiras com maior energia fluvial (SIGEP/CPRM, 2017). 

4.5.2 - Formação Barreiras 

A Formação Barreiras ocorre ao longo do litoral brasileiro desde o estado do Rio de 

Janeiro até a região amazônica, percorrendo toda a região costeira norte e nordeste. A 

continuidade física na forma de lençol quase contínuo sugere que era inicialmente 

representado por rampas detríticas coalescentes que mergulhavam para o Oceano Atlântico, 

correspondendo à sedimentação correlativa de eventos de soerguimento epirogenéticos 

(BEZERRA, 2001; SAADI et al., 2005). De acordo com Bezerra (2001), os sedimentos 

Barreiras constituem a última rocha sedimentar terciária do Nordeste do Brasil que se formou 

durante a abertura do Atlântico. 

O Barreiras tem sido designado tanto de "Grupo" quanto "Formação" ao longo do 

tempo, e mais remotamente também como "Série" mas, desde a década de 90, Bianchi & 

Cavalcante vêm usando o teimo Formação Barreiras no âmbito da Região Metropolitana de 

Fortaleza (CAVALCANTE, 1998), pelo fato de não terem encontrado subdivisões que 

permitiram caracterizar o Barreiras, estratigraficamente, como Grupo. Assim sendo, e em 

concordância com estes pesquisadores, o termo Formação Barreiras será adotado, também, 

neste trabalho. 

A Formação Barreiras possui espessura que varia entre 20 e 50 metros e é constituída 

por sedimentos areno-argilosos, pouco ou não litificados, de cor avermelhada, creme ou 

amarelada, muitas vezes com níveis lateríticos. Estes níveis estão associados à percolação de 

água subterrânea que lixivia o ferro, concentrando-o em níveis específicos (CAVALCANTE, 

1998). 
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4.5.3 - Paleodunas 

As paleodunas se encontram em contato direto com os sedimentos da Formação 

Barreiras e constituem-se de areias de granulação fina a média, ás vezes siltosa, bem 

selecionada, com tons amarelados, alaranjados e acinzentados, de composição quartzosa e/ou 

quartzo-feldspática. Geralmente se apresentam como sedimentos inconsolidados, mas em 

alguns pontos há certo grau de compactação. Às vezes apresentam estratificações plano-

paralelas e cruzadas, havendo também a presença de níveis peliticos com espessura de poucos 

centímetros intercalados no pacote arenoso, que podem ser interpretados como depósitos em 

ambiente úmido correspondentes a áreas baixas de interdunas (BRANDÃO, 1995). 

A espessura das paleodunas varia de 10 a 15 metros, chegando até 30 metros, 

apresentando uma redução gradual em direção ao interior. Existem afloramentos nas 

proximidades da foz do rio Pacoti e nas salinas do rio Cocó (GOMES, 2008). 

4.6 - Hidrologia 

A água é a substância mais abundante da superficie da Terra, participando de seus 

processos modeladores pela dissolução de materiais terrestres, transportes de partículas e 

ainda é responsável por manter a vida sobre o planeta (KARMANN, 2003). 

Sua concentração no planeta refere-se à hidrosfera, que engloba o espaço desde a 

atmosfera até uma profundidade de 10 km abaixo da superfície da crosta terrestre. Nesse 

espaço ocorre a circulação da água nos estados sólido, gasoso e líquido. Esse processo de 

circulação recebe o nome de Ciclo Hidrológico ou Ciclo da Água, começando com a 

evaporação das águas dos mares, rios e lagos e com a evapotranspiração, formando as nuvens, 

que precipitam sob a forma de chuvas. Parte das águas se infiltra nos solos, abastecendo os 

aquíferos, enquanto outra parte abastece rios, lagos e mares, onde todo o ciclo recomeça 

(KARMANN, 2003). (Figura 07) 
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Figura 07 - Ciclo hidrológico. Fonte: KARMANN, 2003. 

4.6.1 Águas superficiais 

Em escala municipal, o município de Fortaleza é drenado por quatro (04) bacias 

hidrográficas principais: Vertente Marítima, Cocó, Maranguapinho/Ceará e Pacoti, que 

abrangem 336 km2, e os rios de maior porte são Cocó, Ceará, Maranguapinho, Pacoti e Coaçu 

(GOMES, 2008). A área de estudo está quase inteiramente inserida na Bacia da Vertente 

Marítima, possuindo também um pequeno trecho inserido na Bacia do Cocó na parte mais sul 

dos bairros Manuel Dias Branco e Praia do Futuro II (Figura 08). 

Em escala estadual, o Ceará é dividido em 12 bacias hidrográficas pela Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), são elas: Metropolitana, Acaraú, Alto Jaguaribe, 

Baixo Jaguaribe, Banabuiú, Coreaú, Curu, Litoral, Médio Jaguaribe, Salgado, Serra da 

Ibiapaba e Sertões de Cratéus. A área de estudo se encontra na Bacia Metropolitana, que 

possui 15.085 km2  e atende a 3.840.000 habitantes divididos em 40 municípios, com 

concentração maior na Região Metropolitana de Fortaleza. A bacia se limita ao sul com a 

Bacia Banabuiú, ao leste com a Bacia do Baixo Jaguaribe, ao oeste com a Bacia do Curu e, ao 

norte, com o Oceano Atlântico. Ela é subdividida em 16 sub-bacias, são elas: São Gonçalo, 

Gereraú, Cahuípe, Juá, Ceará, Maranguape, Cocó, Coaçu, Pacoti, Catu, Caponga Funda, 

Caponga Roseira, Malcozinhado, Uruaú, Pirangi e Choró. 

A oferta de águas superficiais é realizada por um sistema de reservatórios que são 

monitorados pela COGERH, e os principais são: Pacoti com 380 hm3; Pacajus com 240 hm3; 

Pompeu Sobrinho (Choró) com 143 hm3; Riachão com 46,9 hm3; Gavião com 29,5 hm3. 
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Acarape do Meio com 31,5 hm3; Sítios Novos com 123,2 hm3  e Aracoiaba com 170,7 hm3. O 

sistema possui uma vazão total de 14,50 m3/s com 90% de garantia. A área de estudo é 

abastecida pelo sistema integrado Gavião, que possui como fonte hídrica os reservatórios 

Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião. 

Figura 08 - Bacias hidrográficas do município de Fortaleza. Fonte: QUESADO JUNIOR, 2008. 

4.6.2 Águas subterrâneas 

De acordo com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS, 2016), a água 

subterrânea é toda água que se apresenta abaixo da superfície terrestre preenchendo os poros 

intergranulares nos meios elástico e cárstico, ou as fraturas das rochas cristalinas, e que sendo 

submetidas a duas forças (de adesão e de gravidade) desempenha um papel essencial na 

manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos. As águas subterrâneas 

cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela da água 

precipitada. Após a precipitação, parte das águas que atinge o solo se infiltra e percola no 

interior do subsolo. Durante a infiltração, uma parcela da água sob a ação da força de adesão 
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ou de capilaridade fica retida nas regiões mais próximas da superfície do solo, constituindo a 

zona não saturada. Outra parcela, sob a ação da gravidade, atinge as zonas mais profundas do 

subsolo, constituindo a zona saturada (Figura 09). 

Figura 09 - Caracterização esquemática das zonas não saturada e saturada no subsolo. Fonte: BOSCARDIN 
BORGUETTI et al. (2004). 

Segundo Lemos & Medeiros (2006), os aquíferos são definidos como sendo pacotes 

rochosos ou de sedimentos, capazes de armazenarem e transmitirem água. Ainda, pode-se 

dizer que os aquíferos são rochas, ou sedimentos saturados, suficientemente permeáveis para 

transmitir quantidades socioeconomicamente viáveis de água, captadas através de poços ou 

fontes. Os aquíferos podem ocorrer em rochas sedimentares, principalmente arenitos e 

calcários, e em rochas magmáticas e metamórficas, desde que possuam fraturas abertas e 

interconectadas a urna fonte de recarga. 

Um aquífero pode ter extensão de poucos quilômetros quadrados a milhares de 

quilômetros quadrados, ou pode, também, apresentar espessuras de poucos metros a centenas 

de metros (REBOUÇAS et a/.,2002). Etimologicamente, aquífero significa: aqui—água, 

fero—transfere; ou do grego, suporte de água (HEINEN et oll., 2003). 
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Um aquífero pode ser classificado em poroso ou sedimentar, fissural e cárstico, de 

acordo com sua porosidade. Os porosos ou sedimentares são aqueles que se encontram em 

regolitos e rochas sedimentares elásticas com porosidade primária. Os fissurais são formados 

em decorrência de deformações tectônicas, que geram fraturas que podem estar 

interconectadas, possibilitando o fluxo da água. Os cársticos são formados através da 

dissolução de rochas carbonáticas. 

Na Região Metropolitana de Fortaleza - RMT há quatro (4) sistemas aquíferos: Dunas, 

Barreiras, Aluvionar e Cristalino (Fraturado) (CAVALCANTE, 1998). Na área de estudo o 

sistema predominante é o Dunas, com uma pequena área de sistema de aluviões no sul, 

próximo ao rio Cocó, e com a ocorrência não aflorante do Barreiras. Segundo Cavalcante 

(1998), o Sistema Dunas possui o melhor potencial hidrogeológico de Fortaleza. 

Outra classificação de aquíferos é a feita com base na pressão a que estão submetidos, 

dividindo-os em três tipos: livre, suspenso e confinado. O aquífero livre é aquele que possui 

seu nível d'água submetido somente à pressão atmosférica, tendo seu topo limitado pelo 

lençol freático. Aquíferos suspensos são acumulações de água sobre uma camada 

impermeável de extensão limitada, sendo um tipo especial de aquífero livre. É limitado entre 

a superfície freática regional e a superfície do terreno. Aquíferos confinados são aqueles que 

estão confinados entre duas unidades pouco permeáveis ou impermeáveis. Estão submetidos 

não somente à pressão atmosférica, mas também à pressão da camada sobrejacente (Figura 

10). De acordo com Cavalcante (1998), o sistema Dunas é um aquífero livre, o Barreiras é um 

aquífero livre, localmente semi-confinado por níveis silto-argilosos, e o Aluvionar não é 

explotado em função do alto grau de poluição a que está submetido. 
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Figura 10 - Tipos de aquíferos quanto à pressão. Fonte: CPRM, 2016. 

5. HIDROGEOLOGIA 

Segundo Gomes (2008), Fortaleza se encontra hidrogeologicamente no Domínio 

Hidrogeológico Sedimentar (Formação Barreiras, Dunas/Paleodunas e Aluvião) e Meio 

Cristalino. A área estudada está inserida no Domínio Hidrogeológico Sedimentar, 

especificamente nos Sistemas Dunas/Paleodunas e Aluvião como aflorantes, e o Sistema 

Barreiras como não afloraste (Figura 11). A partir deste momento e de acordo com Morais 

(2011), o Sistema Dunas/Paleodunas será considerado como Sistema Aquífero Dunas, já que 

hidraulicamente não existe distinção entre dunas e paleodunas. 
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Figura 11 - Sistemas Hidrogeológicos do Município de Fortaleza - Ceará. Fonte: QUESADO JUNIOR,2008. 

5.1. Domínio Hidrogeológico Sedimentar 

Na área de estudo, o Domínio hidrogeológico Sedimentar é composto pelos Sistemas 

Aquíferos Dunas e Aluvionar de forma aflorante, e pelo Barreiras, que foi detectado no perfil 

do poço n°63, sendo o primeiro constituído por areias quartzosas não consolidadas de 

granulação fina a média, enquanto o Sistema Aluvionar é formado por sedimentos muito 

finos, geralmente intercalados com argilas e níveis orgânicos, e o Sistema Barreiras é 

composto por sedimentos tércio-quaternários do Barreiras. 

5.1.1. Sistema Hidrogeológico Dunas 

Este sistema é um aquífero livre, com espessuras saturadas que oscilam entre 3 e 10 

metros, podendo funcionar como lima unidade aquífera principal, mas também como unidade 
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aquífera de transferência, conduzindo água para os aquíferos sotopostos, a exemplo do 

Barreiras e Aluvião (CAVALCAN1E, 1998). 

Segundo Cavalcante (2008), é composto por areias pouco consolidadas e extremamente 

homogêneas, finas a médias, com diâmetro efetivo predominando entre 0,15 a 0,25 mm e 

espessuras entre 10-15 metros. Possui o melhor potencial hidrogeológico de Fortaleza, com 

espessura saturada que oscila de poucos a até 10 metros e nível estático normalmente sub-

aflorante nas áreas de recarga, com média de 6 metros. De acordo com o mesmo autor, o nível 

estático regional é, em média, de 6 metros e a vazão média obtida a partir de poços tubulares 

rasos (20 m) é de 6,0 m3/h podendo alcançar, localmente, até 15 m3/h. Como exemplo de poço 

construído neste sistema na área, cita-se o poço n° 63, que apresenta profundidade de 40 m, 

nível estático de 4,4 m e vazão de 15,8 m3/h (Figura 12). Porém, esse poço capta água do 

sistema Barreiras, e não do Dunas, que aqui funciona como um aquífero de transferência. 

Figura 12 - Perfil construtivo e litológico do poço tubular n° 63, localizado no bairro 
Praia do Futuro II, Fortaleza - CE. Coord.: 9584152/ 561920 (Fonte: SIAGAS, 2017). 
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5.1.2. Sistema Hidrogeológico Aluvião 

Este sistema representa um aquífero livre formado por material de granulometria grossa 

a fina, siltes e argilas que aparecem às margens dos rios Cocó, Ceará e Maranguapinho, os 

principais rios de Fortaleza. Na área de estudo este sistema ocorre ao longo das margens do 

rio Cocó. As águas pluviais e as inundações fluviais ocasionais são as principais responsáveis 

pela recarga desse aquífero. A evapotranspiração e os próprios canais dos rios funcionam 

como exutório. 

Segundo Gomes (2008), os sedimentos aluvionares são geralmente porosos, 

permeáveis, de pequenas e médias espessuras, com nível estático em torno de 2 m e 

profundidade moderada, onde a máxima é de 15 m. 

5.1.3. Sistema Hidrogeológico Barreiras 

Segundo Cavalcante (1995), este sistema representa um aquífero livre, localmente semi-

confinado por níveis silto-argilosos, com espessura média saturada de 15 metros, nível 

estático médio de 8,6 metros, sendo explotado por poços tubulares com profundidades entre 

30 e 50 metros, que cedem vazão média de 2,8 m3/h. O Barreiras é caracterizado pela 

existência de níveis elásticos alternados, que no geral variam da fração argila até areias 

médias. 

6. USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Conforme o cadastro realizado no S1AGAS (2016), existem 9 poços na área de estudo, 

mas na realização das etapas de campo e a atualização do mesmo, verificou-se a existência de 

mais 54 poços, totalizando 63 poços cadastrados (Figura 13). São 3 poços na Cidade 2000, 9 

poços no Manuel Dias Branco, 24 poços na Praia do Futuro II e 27 poços na Praia do Futuro 

I. 

6.1. Situação das obras de captação 

Quanto à situação dos poços cadastrados na área de estudo, os 63 (100%) estavam em 

uso, não se tendo o cadastramento de nenhum poço abandonado ou desativado. Quanto ao 
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caráter particular ou público, 62 poços (98,41%) são de domínio particular e apenas 1 poço 

(1,59%) de domínio público localizado no bairro Manuel Dias Branco. 

Legenda 

Área de Estudo 

	 Bairros de Fortaleza 

O 	0,5 
elemmeo Km 

Número de Dados: 63 

Sistema de Coordenadas UTM 
Datum: WGS 1984 (WGS84) 

Zona. 24S 

 

Poços Cadastrados (SIAGAS) 

Poços Novos Cadastrados 

Figura 13 - Distribuição dos poços cadastrados na área de estudo. Fonte: Autor. 
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6.2. Tipos de poços 

Dos 63 poços cadastrados na área de estudo, 41 são poços tubulares (65%), 4 são poços 

manuais (6%) e 18 são poços sem informação (29%). Observa-se, portanto, urna 

predominância de poços tubulares (Foto 03) sobre os poços manuais, também chamados de 

cacimbas (Foto 04) (Figura 14). Dos 4 poços manuais, 2 se localizam na Cidade 2000 e 2 se 

localizam na Praia do Futuro II. 

Tubulares 

3 Manuais (Cacimbas) 

Sem informação 

Nº de dados: 63 

Figura 14 - Tipos de poços cadastrados na área de estudo. 

Foto 03- Poço tubular P28 em PVC branco - bairro Foto 04 - Poço manual P3, com revestimento de 
Praia do Futuro I. Coordenadas: 587118/560382. anéis pré-moldados - bairro Cidade 2000. 

Março/2017. Fonte: Autor. 	 Coordenadas: 9585286/559015. Março/2017, 
Fonte: Autor. 
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6.3. Finalidade dos poços 

Com relação aos poços cadastrados na área, observou-se que 40 poços são para uso 

doméstico (63%) e 15 poços são para uso múltiplo (24%) (Figura 15). Em 8 dos poços não foi 

possível obter informação (13%). 

Figura 15 - Finalidade dos poços cadastrados na área de estudo. 

6.4. Tipos de revestimentos dos poços 

Quanto aos tipos de revestimentos dos poços tubulares cadastrados na área, 41 poços 

são revestidos de PVC, sendo 35 revestidos do PVC branco (55%) (Foto 03) e 6 revestidos do 

PVC geomecânico (9%), que são os revestimentos mais adequados para poços tubulares e 

recomendados pelas normas técnicas ABNT. Há, ainda, 4 poços com revestimento de anéis 

pré-moldados (6%) (Foto 04), enquanto que em 18 poços não foi possível obter informação 

(30%) (Figura 16). 



ts PVC branco 

H  PVC geomecânico 

i Anéis pré-moldados 

c Sem informação 
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Figura 16 - Tipos de revestimentos de poços cadastrados na área de estudo. 

6.5. Profundidade dos poços 

A classificação dos poços tubulares quanto à sua profundidade foi realizada com base 

no Artigo 4° do Decreto n° 23.608 de 11/02/1994 da Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ceará. Quanto à profundidade dos poços cadastrados na área, 29 possuem profundidades 

inferiores a 20 metros (46%), sendo classificados como poços rasos, 10 possuem 

profundidades entre 20 e 50 metros (16%), classificados como 'nediamente profundos, 6 

poços possuem profundidades superiores a 50 metros (9%), classificados como profundos e 

10 poços não possuem informações (29%) (Figura 17). 
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Figura 17 - Profundidade (m) dos poços cadastrados na área de estudo. 

6.6. Nível estático dos poços 

De acordo com Cavalcante e Gomes (2011), as águas subterrâneas são visíveis apenas 

no momento em que são captadas pelos poços, jorram dos poços artesianos (Jorrantes) ou 

migram das diferentes e diversas fontes hídricas naturais. A profundidade em que se 

encontram geralmente reflete seu nível estático natural, nível hidrostático ou nível d'água, e 

que pode ser raso (Freático) (profundidade do nível estático inferior a 15 m), medianamente 

profundo (profundidade do nível estático entre 15 m e 30 m) ou profundo (profundidade do 

nível estático superior a 30 m). 

Em relação ao nível estático dos poços cadastrados na área de estudo, verificou-se que 

13 possuem nível estático em profundidades inferiores a 5 metros (21%), 4 poços possuem 

nível estático entre 5 e 10 metros (6%), 3 poços a profundidades superiores a 10 metros (5%) 

e 45 poços não possuem informação (68%) (Figura 18). Estes dados revelam uma 

predominância de aquíferos rasos e com uma alta vulnerabilidade à atividade antrópica. 
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Figura 18 - Nível estático dos poços cadastrados na área de estudo. 

6.7. Frequência de uso dos poços 

Quanto à frequência de uso dos poços cadastrados na área, verificou-se que 3 poços são 

usados de 1 a 3 vezes/semana (5%), 47 poços são usados de 4 a 7 vezes/semana (75%), 4 

poços são usados apenas quando ocorre falta de abastecimento de água (6%) e 9 poços não 

possuem infotuiação (14%) (Figura 19). Estes dados revelam que a grande maioria dos poços 

é usada rotineiramente pelos seus proprietários. 
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Figura 19 - Frequência de uso dos poços cadastrados na área de estudo. 

6.8. Idade dos poços 

Quanto à idade das obras de captação da área de estudo, verificou-se que 16 poços 

foram construidos há menos de 5 anos (25%), 17 poços têm entre 5 e 20 anos (27%), 13 poços 

têm mais de 20 anos (21%) e em 16 poços não foi possível ter informações (27%). Com esses 

dados é possível constatar que a idade dos poços é bem variada, porém com uma pequena 

superioridade de poços mais recentes. Isto mostra que há uma leve tendência de aumento na 

atividade de construção de poços. A idade é dada com relação ao mês de março de 2017, data 

em que o questionário foi aplicado (Figura 20). 

td 55 anos 

13>5 e 520 anos 

>20 anos 

f4  Sem informação 

N2 de dados: 63 

Figura 20 - Idade dos poços cadastrados na área de estudo. 
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6.9. Estado de conservação dos poços 

A construção de poços deve seguir algumas regras de construção, proteção e também 

devem ser adotadas medidas para a manutenção, pois caso contrário podem vir a se tornar 

pontos de contaminação do aquífero. A forma ideal para se ter um poço com boa proteção 

sanitária superficial seria, segundo a norma da ABNT (NBR 12.212 de 30/04/2006), o uso de 

uma laje de proteção com dimensão mínima de 1 m2  e espessura de 10 cm, concêntrica ao 

tubo de revestimento e com ângulo de declividade para as bordas. 

Encontrou-se na área alguns poços que não apresentavam uma boa condição de proteção 

sanitária, como no poço P26, que está com a proteção quebrada, deixando, assim, o mesmo 

exposto e com característica de um conduto direto de agentes poluidores (Foto 05). 

Foto 05 - Poço tubular (P26) sem a devida Foto 06 - Poço (P54) apresentando cuidados 
proteção sanitária. 	Coordenadas: quanto à proteção. Coordenadas: 
9586714/560572. Março/2017. Fonte: Autor. 	9585396/561414. Março/2017. Fonte: Autor. 

7. FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO 

As águas podem ter suas características naturais alteradas como resultado de sua 

degradação por diversos fatores, sendo os mais comuns os que estão relacionados às 

atividades agrícolas, industriais e domésticas que lançam resíduos nos rios e nos solos, e 

comprometem a qualidade das águas. 

Por estarem mais protegidas devido às profundidades em que se encontram, as águas 

subterrâneas são menos vulneráveis à poluição do que as superficiais, entretanto, quando um 

aquífero é contaminado, a sua recuperação pode levar muitos anos dependendo do tipo de 

contaminante e até mesmo tornar-se economicamente inviável (LEMOS & MEDEIROS, 

2006). 
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Quanto à disposição espacial, a poluição do aquífero pode ser gerada por fontes 

pontuais, difusas ou lineares. 

7.1. Fontes pontuais de poluição 

Estas fontes são aquelas que contaminam o aquífero por um posição que pode ser 

identificada pontualmente. Entre elas estão os aterros sanitários, vazamentos de depósitos de 

produtos químicos, vazamentos de dutos transportadores de esgoto e postos de serviços. 

Na área de estudo, as potenciais fontes pontuais de poluição são os vazamentos nas 

redes de esgoto e os postos de combustíveis (Fotos 07 e 08), onde os postos podem causar a 

contaminação da água por hidrocarbonetos através de vazamentos de combustíveis 

armazenados em tanques enterrados no subsolo. A construção de um posto de combustíveis 

deve estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT 

(2005); entre as várias NBR's relativas à atividade de abastecimento e revenda de 

combustíveis, a NBR 13.786/2005 classifica os empreendimentos tendo como critério o 

conhecimento do entorno do posto de serviço, condicionando os equipamentos de controle 

ambiental que serão instalados. 

Estudos hidrogeológicos mostram que os hidrocarbonetos não se dispersam através do 

solo de maneira uniforme e homogênea, mas se movem através da zona não saturada na forma 

de acumulações discretas de contaminantes (FET'l ER, 1993). As características de migração 

dessas acumulações dependem das características químicas e físicas do solo. 

Foto 07 - Posto de gasolina, fonte pontual de poluição dos aquíferos. Bairro Praia do Futuro I. Coordenadas: 

9587514/560118. Fonte: Autor. Maio/2017. 
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Foto 08 - Posto de gasolina, fonte pontual de poluição dos aquíferos. Bairro Praia do Futuro II. Coordenadas: 

9585487/560391. Fonte: Autor. Maio/2017. 

7.2. Fontes lineares de poluição 

As fontes lineares de poluição são aquelas geradas pela infiltração de águas 

contaminadas provenientes de rios e canais. A poluição do aquífero neste caso depende do 

litotipo sotoposto, da distância entre a fonte e o nível estático e do sentido do fluxo hidráulico 

que existe entre o curso da água e o aquífero. 

Na área de estudo, as fontes lineares de poluição correspondem às águas superficiais 

que estão contaminadas por resíduos sólidos urbanos e por efluentes domésticos, como no rio 

Cocó que possui acúmulo de lixo em suas margens (Foto 09), e em um pequeno lago na 

comunidade do Morro do Gengibre, que também está cheio de lixo e com muitas casas sem 

tratamento de esgoto em seu entorno (Fotos 10 e 11). 
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Foto 09 - Lixo acumulado nas margens do rio Cocó. Este é um exemplo de fonte linear de poluição. Bairro Praia 

do Futuro II. Coordenadas: 9583307/562412. Fonte: Autor. Maio/2017. 

Foto 10 - Pequeno lago na comunidade do Morro do Gengibre com contaminação por lixo e despejo de efluentes 

domésticos. Bairro Manuel Dias Branco. Coordenadas: 9585458/559357. Maio/2017. Fonte: Autor. 
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Foto II - Outro ângulo do lago da comunidade do Morro do Gengibre, mostrando mais depósitos de lixo em 

suas margens. Bairro Manuel Dias Branco. Coordenadas: 9585458/559357. Maio/2017. Fonte: Autor. 

7.3. Fontes difusas de poluição 

As fontes difusas de poluição de aquíferos são aquelas com capacidade de causar 

poluição em áreas extensas. São geralmente geradas por poluentes transportados por correntes 

aéreas, chuva e atividade agrícola. A poluição proveniente das fontes difusas se caracteriza 

por ser de baixa concentração e atingir grandes áreas (COSTA, 2010). 

Na área há a presença de vários locais com disposição inadequada de resíduos sólidos 

urbanos, que também pode ser considerada urna fonte difusa de poluição. Muitas vezes se 

misturam diversos tipos de lixo em um só local, como produtos de limpeza, lixo hospitalar, 

lixo industrial, rejeitos de construção civil e produtos eletrônicos, envolvendo reações 

químicas que liberam produtos prejudiciais para a rede de drenagem e aquíferos. (Fotos 12 e 

13). 
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Foto 12 - Disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos de diversos tipos na área de estudo. Bairro Praia do 

Futuro II. Coordenadas: 9585287/561283. Maio/2017. Fonte: Autor. 

Foto 13 - Disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos de diversos tipos na área de estudo. Bairro Praia do 

Futuro II. Coordenadas: 9584221/561661. Maio/2017. Fonte: Autor. 
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8. CONCLUSÕES 

A hidrogeologia da área de estudo é representada pelo Domínio Hidrogeológico 

Sedimentar, englobando o Sistema Aluvião e, majoritariamente, o Sistema Dunas 

Após a atualização do cadastro dos poços, realizado durante a etapa de campo, foram 

identificados 54 novos poços, totalizando 63 poços cadastrados na área, dos quais 62 

(98,41%) são de propriedade particular e apenas 1 poço (1,59%) é público. 

Quanto à situação das obras de captação, todos os poços estavam em uso e nenhum 

deles estava desativado ou abandonado. 50 poços (80%) são usados pelo menos uma vez por 

semana. 

Foi observado que os poços possuem data de construção bastante variada, mas que 

mostra uma tendência de aumento em tempos mais recentes. 16 poços (25%) possuem menos 

de 5 anos, 17 poços (27%) possuem entre 5 e 20 anos, e 13 poços (21%) possuem mais de 20 

anos. 

Foi possível identificar dois tipos de poços na área de estudo, os poços tubulares, que 

representam 65% dos poços presentes, e os poços manuais (cacimbas), que representam 6% 

dos poços da área. 

Com relação à finalidade dos poços, foi observado que 40 dos poços cadastrados (63%) 

são para uso doméstico e 15 (24%) são para uso múltiplo (doméstico, recreativo e irrigação). 

Quanto à profundidade e nível estático dos poços, foi observado uma predominância de 

poços rasos (profundidade abaixo de 20m), com 29 poços, e nível estático abaixo de 5m, com 

13 poços. 

Entre os tipos de revestimento, há uma predominância de revestimentos de PVC (64%), 

sendo 35 poços revestidos de PVC branco (55%) e 06 revestidos de PVC geomecânico (9%). 

Apenas 04 poços (6%) possuem revestimento de anéis pré-moldados de alvenaria. 

De acordo com a pesquisa, a grande maioria dos poços (80%) é usada pelo menos uma 

vez por semana. 03 são usados de 01 a 03 vezes por semana (5%) e 47 são usados de 04 a 07 

vezes por semana (75%). 

Na área de estudo existem poços que não estão devidamente conservados de acordo 

com as normas de proteção sanitária da ABNT (NB-1290), podendo tornar-se condutores de 

poluição para os aquíferos. Na área existem também diversos tipos de fontes potenciais de 

poluição de aquíferos. São observados postos de combustíveis (fonte pontual de poluição), 

lagoas e rios poluídos (fonte linear de poluição) e a disposição indevida de resíduos sólidos de 

diversos tipos (fonte difusa de poluição). 
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Portanto, recomenda-se que haja uma conscientização da importância da boa 

conservação dos poços de acordo com as normas de proteção da ABNT, para que a 

preservação da qualidade das águas subterrâneas seja possibilitada e, assim, garantir a 

qualidade do abastecimento de água subterrânea futuro na região. 

Recomenda-se, também, uma maior atuação dos órgãos públicos responsáveis com a 

construção de poços e com a coleta de lixo, pois ainda há regiões onde não há abastecimento 

de água encanada e as pessoas dependem da água subterrânea, que está seriamente ameaçada 

pelo aumento dos resíduos urbanos. 

*** 
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ficha de cadastro dos poços dos bairros Manuel Dias Branco Cidade 2000 Praia do Futuro I e Praia do Futuro II, Fortaleza - Ceará. 

N° 
Ordens 

Latitude 
(UTM) 

Longitude (TJT114) Tipo de Poço NE (In) 
Prof. 
ons 

Revestimento Ano de construção Bairro Local Situação Finalidade Frequência de uso 

1 559140 9585510 Tubular PVC branco 2015 Manuel Dias Branco Churrascaria Picuí Prime Ativo Doméstica 1 a 3y/semana 

2 559348 9585572 Tubular 12 PVC branco 2014 Manuel Dias Branco Comunidade Morro do Gengibre Ativo Doméstica 1 a 3x/semana 

3 559015 9585286 Manual 4 - Alvenaria 1987 Cidade 2000 Centro Maçônico Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

4 558650 9585376 Manual .. - Alvenaria Cidade 2000 Supermercado Super Lagoa Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

5 559217 9585536 Tubular 4 9 PVC branco 2016 Manuel Dias Branco Is-roja Reconstruir em Cristo Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

6 560340 9584794 Tubular - 60 PVC geomecânico 2002 Manuel Dias Branco Clube dos Diários Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

7 558462 9585110 Tubular _ 40 PVC branco 2013 Cidade 2000 Edifício Montblanc Residente Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

8 562147 9583970 Tubular 5 8,5 PVC branco Praia do Futuro II Barraca Arpão Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

9 562056 9584096 Tubular 4,2 5,4 PVC branco 1990 Praia do Futuro II Barraca do Pipoca Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

10 562098 9584126 H  Tubular 3 85 6r5 PVC branco 1990 Praia do Futuro II Barraca do Pipoca  Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

11 560498 9585716 Tubular - 40 PVC branco - Praia do Futuro I Onda Azul Flat Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

12 560481 9586296 Tubular - 10 PVC branco 2016 Praia do Futuro I Navegantes Praia Hotel Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

13 560510 9586292 Tubular 6 PVC branco 2007 Praia do Futuro I Residência Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

14 560766 9585842 Tubular - 17 PVC branco 1977 Praia do Futuro I Condomínio San Martín Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

15 560818 9585928 Tubular - 60 PVC geomecânico 1987 Praia do Futuro I Condomínio Morada do Mar Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

16 560143 9587330 Tubular - PVC branco 2016 Praia do Futuro I Aluguel Apartamentos Costa Azul Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

17 560118 95873 66 - - - - 2013 Praia do Futuro I Hotel Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

18 560120 9587170 Tubular - 20 PVC branco 2008 Praia do Futuro I Aluguel de Apartamentos Piatto di Gloria Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

19 560189 9586972 Tubular - 15 PVC branco 1990 Praia do Futuro I Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

20 560181 9586988 Tubular .. 60 PVC geomecânico 1990 Praia do Futuro I Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

21 560388 9586746 Tubular - 60 PVC geomecânico 1997 Praia do Futuro I Edificio Antonio C Lins Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

22 560335 9587020 Tubular - 10 PVC branco 2009 Praia do Futuro I Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

23 560272 9587234 - - 8 - - Praia do Futuro I Pousada Bellomar Ariaú Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

24 560414 9587356 Tubular 2,7 6 PVC branco 1997 Praia do Futuro I Barraca Cuca Legal Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

25 560418 95873 18 Tubular 3 6 PVC branco 2014 Praia do Futuro I Barraca Marulho Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

26 560572 9586714 Tubular - 6 PVC branco 2002 Praia do Futuro I Lava Jato do Futuro Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

27 560465 95863 78 Tubular - 6 PVC branco 2013 Praia do Futuro I Mercearia Ativo Doméstica Somente quando falta água 

28 560382 95871 18 Tubular 3 6 PVC branco 2016 Praia do Futuro I Residência Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

29 560481 9587138 Tubular 2,7 5 PVC branco 2015 Praia do Futuro I Barraca Santa Praia Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

30  560505 9587078 Tubular - 8 PVC branco - Praia do Futuro I Barraca Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

31 560812 9586154 - - 20 PVC branco 1997 Praia do Futuro I Banudada Palace Hotel Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

32 560893 9586404 Tubular 3 5,7 PVC branco 2009 Praia do Futuro I Barraca Raio de Sol Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

33 560639 9585529 Manual - 20 Alvenaria 2014 Praia do Futuro II Oficina Mecânica Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

34  560859 9585580 Tubular - 12 PVC branco 2007 Praia do Futuro II Residência Ativo Doméstica Somente quando falta água 

35 560863 9585574 _ 	Tubular - 6 _ 	PVC branco 2014 Praia do Futuro II Residência Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 



N° 
Ordem 

Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM1 

Tipo de Poço NE (na) 
Prof. 
(Ln) 

Revestimento Ano de construção Bairro Local Situação Finalidade Frequência de uso 

36 560871 9585560 Tubular - 7,5 PVC branco 1999 Praia do Futuro II Residência Ativo Doméstica Somente quando falta água 

37 560937 9585436 - - - - - Praia do Futuro II Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

38 561143 9585206 Tubular 3 12 PVC branco 1992 Praia do Futuro II Residência Ativo Doméstica Somente quando falta água 

39 561260 9584764 Tubular - 32 PVC branco - Praia do Futuro II Condomínio Alto das Dunas Ativo Doméstica 1 a 3x/semana 

40 561543 9584756 Tubular - 10 PVC branco 2002 Praia do Futuro II Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

41 562157 9583696 - - - - - Praia do Futuro II Hotel Porto Futuro Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

42 562198 9583792 - - 15 - 2011 Praia do Futuro II Pousada Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

43 562354 9583546 - - - - 2016 Praia do Futuro II Fortaleza Park Hotel Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

44 562458 9583498 Tubular 3 6 PVC branco - Praia do Futuro 11 Barraca Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

45 562416 9583370 Manual 13 15 Alvenaria 2007 Praia do Futuro II BNB Clube Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

46 561986 95868% Tubular 22 30 PVC branco 2009 Praia do Futuro II Lava à Jato Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

47 561725 9584302 - - - - 1989 Praia do Futuro II Clube da Petmbrás Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

48 560610 9585208 Tubular - 80 PVC geomecinico 2005 Praia do Futuro II Marzzano Premium Residence Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

49 559691 9585572 - - - - - Manuel Dias Branco FANOR Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

50 559812 9585588 Tubular - 20 PVC branco .. Manuel Dias Branco mndominio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

51 559897 9585374 Tubular - 70 PVC geomecânico 2013 Manuel Dias Branco Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x'semana 

52 559912 9585368 - - - - - Manuel Dias Branco Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/semana 

53 560981 9586068 Tubular - 15 PVC branco 1988 Praia do Futuro 1 Condomínio Ativo Doméstica 4 a 7x/scmana 

54 561414 9585396 Tubular 4,8 8 PVC branco 2004 Praia do Futuro II Barraca Terra do Sol Ativo Múltiplo 4 a 7x/semana 

55 560240 9587220 - - 50 - 1978 Praia do Futuro I Const. Med. Megallmes LTDA -_ Ativo - 

56 561020 9585800 4 - 50 1993 Praia do Futuro 11 Praia Verde Panorama Boteis Ativo - - 

561500 9584900 57-  - - 50 - Praia do Futuro II Clube dos Radios Amadores Ativo - - 

560052 9586406 58-  - - 60 - Praia do Futuro I Mbio Privitera Ativo - 

59 560960 9686030 - 2 30 - 1974 Praia do Futuro I Clube do Médico Ativo - - 

60 561200 9585600 - - 37 - - Praia do Futuro II Clube dos Advogados Ativo - - 

61 560320 9586900 - - 46 - 1978 Praia do Futuro I Const. Servis LIDA Ativo - - 

62 559400 9585600 - - 68 - 1994 Manuel Dias Branco 
Morro do Gengibre -Programa Combate à 

Cólera - SRH 
 Ativo  - 

63 561920 9584152 Tubular 4,4 40 - - Praia do Futuro 11 - Ativo Doméstica - 

LEGENDA: NE = Nível estático; Prof. = Profundidade; PVC = Pobenleno Vinil Carbono; UTM = Universal Transversa Mercator 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	l 	1 	1 	1 	1 	1 
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