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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido na cidade de Paracuru, Ceará onde a área de estudo 

(100km2) encontra-se situada no litoral oeste do estado do Ceará, limitando-se com os 

municípios de Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e com o oceano Atlântico. 

Objetiva avaliar a qualidade das águas subterrâneas e a situação das obras de 

captação. A metodologia constou do levantamento bibliográfico, cadastramento de 

poços, elaboração de bases temáticas, etapas de campos, tratamento e integração dos 

dados e, por fim, a elaboração do relatório. À aplicação do estudo em questão é 

direcionada ao Sistema Aquífero Dunas/Paleodunas presente em larga escala na costa 

cearense. Associado a este importante sistema estão presentes, ainda as unidades da 

Formação Barreiras e o domínio fissural composto pelas rochas fraturadas do 

embasamento cristalino. As Dunas e Paleodunas constituem as unidades geológicas 

de maior potencialidade aquífera na região do município de Paracuru-Ce. Obteve-se 

um cadastro de 83 poços na sede municipal, sendo 5 poços públicos e 78 particulares, 

sendo tubulares revestidos por PVC ou Amazonas revestidos por anéis de cimento, A 

partir deles obteve-se uma média de 9,52m de profundidade; destes os poços ativos da 

área estão assim distribuídos; 3 (3,5%) são mediamente profundos (20-50 m) ; 78 

(94%) foram considerados rasos (<20 m) e 2 (2,5%) poços não têm dados sobre a 

profundidade. Quanto ao uso das águas para irrigação, verificou-se uma salinidade de 

alto risco. Recomenda-se que os poços existentes no Município de Paracuru-Ce devem 

ser objeto de avaliação para fins de recuperação e monitoramento, para qualificar o 

estado de funcionamento e aproveitamento de uso dos mesmos. 

Palavras — Chave: Paracuru, água subterrâneas, obras de captação, poços. 
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ABSTRACT 

This work was the municipal Paracuru, Ceará where the study area (100km2) is located 

on the west coast of Ceará state, bordering with the municipalities of Paraipaba, São 

Gonçalo do Amarante and the Atlantic Ocean. Objective lye valuate the quality of 

groundwater and the situation of well construction. The methodology consisted do 

fliterature, registration of wells, development of thematic bases, steps fields, processing 

and integration of data and, finaily, the preparation of the report. .The implementation of 

the study in question is directed to the aquifer System Dunes/Paleodunes this 

extensively in Ceará coast .Associated with this important system are present also units 

of the Barreiras Formation and the fissure area composed off fractured rocks of the 

crystalline basement. The dunes and paleodunes constitute the geological units of 

greater aquifer Paracuru-Ce region. Obtaineda record of83wells in the municipal seat, 5 

public and 78 private wells, tubular PVC or Amazon coated cement rins, From 83 

registered well sin this study, we obtained an average of 9,52mdeep,theseactivewells in 

the area as follows:;3(3.5%)are moderately deep(20-50 m)and 78(94%) were 

considered shallow(<20m). 2(2.5%)well areno data on the depth. Regarding the use of 

water for irrigation, it was noted a high risk. It is recommended that existing wells in 

Paracuru-Ce County should be subject to assessment for recovery and monitoring 

purposes, to describe the condition and use of exploitation thereof. 

Key — Words: Paracuru, groundwater, well construction, well. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água subterrânea representa 97% de toda a água doce disponível no planeta 

e desempenha um papel importante no abastecimento público e privado das cidades e 

áreas agrícolas. A demanda por água subterrânea vem aumentando rapidamente em 

todo mundo, decorrência do seu baixo custo, de sua fácil captação e excelente 

qualidade natural, dispensando tratamento em muitos casos, se comparada com a 

superficial (Hirata et al.,2009). 

As águas subterrâneas também fazem parte do ciclo hidrológico, não estando 

confinadas eternamente no subsolo. Elas fluem e acabam por alimentar os rios, lagos e 

oceanos, voltando à superfície, evaporando-se e precipitando-se em forma de chuvas, 

que abastecerão novamente os aquíferos (Figura 1). 

Figura 1 — Modelo exemplificando as diversas fases do ciclo hidrogeológico. 
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Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Dentre tantas expressões que relatam a importância da água para a 

humanidade destaca-se "A água é a fonte da vida". Para que seja dada essa 

significância deve-se compreender mais sobre o ciclo da água, atuando como fonte de 

recarga das águas subterrâneas na dinâmica do sistema hídrico. 

Vários produtos de composições químicas diversificadas são comumente 

depositados sobre os recursos hídricos superficiais, sendo elevadíssimos os custos de 

tratamento para torná-los potáveis. Dessalinizar água, tratar água contaminada para 

uso animal, irrigação e para o consumo humano são práticas comuns, porém onerosas. 



18 

As águas subterrâneas constituem um dos pontos estudados quando da 

implantação de projetos populacionais, industriais ou de irrigação. Na faixa costeira do 

Ceará é comum se observar projetos e/ou comunidades totalmente abastecidas por 

poços, sejam eles rasos (profundidade inferior a 20,0m) ou profundos (profundidade 

superior a 50,0m), captando água subterrânea de boa qualidade físico-química para 

atender demandas diversas. 

O aproveitamento do Aquífero Dunas na região de Paracuru para 

abastecimento de pequenas e médias comunidades decorre do pequeno investimento 

para a construção de poços tubulares rasos e de boa qualidade da água. Outro fator 

que contribui é a ausência de recurso hídrico superficial capaz de proporcionar 

soluções permanentes e de baixo custo para abastecimento urbano. 

Os principais conhecimentos hidrogeológicos disponíveis sobre esse aquífero 

são provenientes de pesquisas desenvolvidas pela Companhia de Água e Esgoto do 

Estado do Ceará - CAGECE e pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 

estado do Ceará - COGERH. Os dados demonstram que a captação de água do 

aquífero Dunas é perfeitamente possível e economicamente viável, de acordo com os 

resultados obtidos pela CAGECE (CAMPOS & MENESES, 1982). 

O estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil. Está incluído 

no denominado Polígono das Secas, que apresenta um regime pluviométrico marcado 

por extrema irregularidade de chuvas no tempo e no espaço. Nesse cenário, a água 

constitui um bem natural de elevada limitação ao desenvolvimento socioeconômico 

desta região e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica de secas 

e seus efeitos catastróficos no âmbito regional são por demais conhecidos e remontam 

aos primórdios da história do Brasil. 

Esse quadro de escassez, no entanto, poderia ser definitivamente solucionado 

em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos específicos e de 

abrangência regional, fundamentais para avaliação da ocorrência e potencialidade 

desses recursos, é um fator !imitante para a aplicação dessa gestão. 

Para efeito de gerenciamento de recursos hídricos num contexto emergencial, 

como é o caso das secas, merece destaque o grau de utilização das fontes de 

abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso torna-se significativo no 
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suprimento hídrico da população e dos rebanhos. É de conhecimento geral que uma 

grande quantidade de captações de água subterrânea no semiárido, principalmente em 

rochas cristalinas, encontra-se desativada e/ou abandonada a partir de problemas 

diversos, das quais uma parcela poderia voltar a funcionar, e aumentar a oferta de 

água, a partir de pequenas ações corretivas. 

A água subterrânea é direcionada principalmente ao uso humano, à agricultura, 

pecuária e para suprimento industrial. Com  o crescimento acelerado da população e 

indústria, gera-se o aumento da demanda dos recursos hídricos subterrâneos, pois 

apresentam várias vantagens quanto à qualidade, quantidade, localização, baixo custo 

de captação e tratamento. 

A grande demanda na utilização desse recurso pode apresentar uma 

vulnerabilidade a agentes poluentes, podendo transformar a água imprópria para 

consumo, sendo de suma importância que haja um estudo da qualidade desse recurso. 

A ocupação do meio urbano deve ser condicionada às características do meio 

físico, incluindo os aspectos geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, pedológicos 

e o hidrológico. Desta forma, as ocupações antrópicas ajustam-se aos fatores do meio 

ambiente, como o relevo, características geotécnicas dos solos e disponibilidade de 

água. 

As regiões costeiras são zonas submetidas a uma crescente urbanização, 

possuem grande potencial turístico e apresentam um gradativo aumento no consumo 

de água. Deste modo, os estudos hidrogeológicos de aquíferos costeiros assumem 

grande importância. 

O trabalho ora proposto entende que o estudo de aquíferos em regiões 

costeiras é de suma importância para o entendimento do comportamento 

hidrogeológico para servir de orientação à implantação de centros urbanos, projetos 

agrícolas, industriais, empreendimentos turísticos e, principalmente, para o 

direcionamento do uso racional destas águas. 

A finalidade desta pesquisa é a realização de um cadastro das obras de 

captação de águas subterrâneas como poços tubulares ou do tipo amazonas com 

vistas a avaliações quanto à qualidade físico-química das águas, bem como às 

condições de exploração e características do uso na região estudada (Figura 2). 



Camada imperrneaãvel 
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Figura 2 — Formas de captação através de poços tubulares ou do tipo amazonas. 

Fonte: Mckel, 1979. 

A pesquisa apresenta uma avaliação das águas subterrâneas na sede do 

município de Paracuru e adjacências, levando-se em consideração a potabilidade bem 

como a caracterização das obras de captação e suas possíveis fontes de poluição. 

1.1 Localização e Acesso 

O município de Paracuru situa-se ao norte do estado do Ceará limitando-se 

com os municípios de Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e com o Oceano Atlântico, 

localizado nas cartas topográficas Paracuru (AS. 24-Y-D-III), Lagoa São Pedro (AS. 24-

Z-C-1), São Luís do Curu (AS. 24-Y-D-VI) e Fortaleza (AS.24-Z-C-IV). 

A sede do município dista 95 km de Fortaleza e o acesso pode ser feito pelas 

rodovias BR-222 ou CE-085 (Rodovia estruturante Sol Poente) e na sequência 

percorrendo pela CE-341 até a cidade de Paracuru. 

A área estudada tem seu limite Norte demarcado pelo Oceano Atlântico, com 

cerca de 10 km de faixa de praia, alongando-se para Sul por 10 km, resultando em 

100km2  (Mapa1). Cartograficamente os limites da área são demarcados pelos vértices 

e coordenados apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1: Coordenadas UTM que delimitam a área de pesquisa. 

VÉRTICE LATITUDE (E) LONGITUDE (N) 
1 491000E 9625000 N 
2 505000 E 9625000 N 
3 491000E 9613000 N 
4 505000E 9613000 N 
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Mapa 1 — Localização da área de estudo na região de F'aracuru-Ce. 
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1.2 Justificativas 

A área pertence ao compartimento geomorfológico Dunas, muito arenoso e 

exercendo papel fundamental na recarga natural dos aquíferos poroso. Contudo, a 

implantação das obras civis na área do município de Paracuru foi desordenada. A 

impermeabilização dessas áreas pela urbanização diminui a infiltração hídrica, 

reduzindo a reserva dos aquíferos. Ao mesmo tempo em que o crescimento urbano 

impermeabiliza áreas cada vez maiores, o aumento da população necessita de um 

maior número de poços tubulares para abastecimento. 

As dunas de Paracuru desempenham relevante papel como aquíferos, além de 

serem muito importantes na dinâmica da zona costeira tendo a necessidade de 

controlar o uso e ocupação da área devido à alta vulnerabilidade de poluição por 

fluidos, pois possui alta porosidade. 

Essa realidade justifica a execução do presente estudo, que busca informações 

sobre a situação atual de captações existentes, o que dará subsídios e orientação 

técnica às comunidades, gestores municipais e órgãos governamentais na tomada de 

decisões para o planejamento, execução e gestão dos programas emergenciais de 

construção e recuperação de poços. 

Esta pesquisa oferece informações de cunho hidrogeológico através de um 

inventário local, para que, integrados à realidade da área, possam contribuir para 

solucionar, ou amenizar, o problema de água mediante uma política de uso e ocupação 

do solo. Por fim, salienta-se a importância de se avaliar a situação de poços, que 

ajudará a indicar pontos importantes a serem adotados pelas autoridades municipais, 

para precaver e assegurar a utilização da água de maneira adequada. 

1.3 Objetivos 

A pesquisa trás um estudo hidrogeológico relacionado à qualidade e usos das 

águas subterrâneas com base em um cadastro de informações provenientes dos 

pontos de captação. Os poços tubulares profundos e poços amazonas compõem as 

principais unidades de informação. 

A partir destas informações, pretendem-se avaliar de modo qualitativo as 

condições de suporte hídrico do Aquífero Dunas/Paleodunas e associar aos regimes de 
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explotação vigentes na área estudada. Os dados resultantes serão de grande valia 

para o dimensionamento do uso racional das águas subterrâneas, considerando-se que 

atualmente o município de Paracuru apresenta colapso no abastecimento. 

O documento apresentado faz parte dos requisitos exigidos para a obtenção do 

título de Geólogo, junto ao curso de Graduação do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

1.3.1 Geral 

O estudo hidrogeológico relacionado à qualidade das águas subterrâneas e 

avaliar as condições de suporte hídrico do Aquífero Dunas/Paleodunas. 

1.3.2 Específicos 

• Avaliação do potencial explotado das reservas de água subterrânea com relação 

à viabilidade e sustentabilidade hídrica; 

• Elaborar uma base de dados com informações dos pontos de captação; 

• Caracterizar a situação atual das obras de captação na área de estudo; 

• Realizar análise qualitativa das águas subterrâneas a partir dos parâmetros de 

Condutividade Elétrica (CE), Temperatura, Salinidade e pH; 

• Elaborar o Relatório de Graduação do Curso de Geologia do Centro de Ciências 

da Universidade Federal do Ceará, requisito obrigatório para conclusão do 

Curso de Graduação em Geologia. 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO E MATERIAIS 

2.1 Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico compreendeu trabalhos referentes à geologia, 

hidrogeologia, além de aspectos socioeconômicos e geoambientais. Para isso, foram 

importantes documentos de órgãos públicos como Companhia de Pesquisa e Recursos 

Minerais (CPRM),Sistema de Informação de Águas Subterrânea (SIAGAS) ,Companhia 

de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), Superintendência de Obras Hidráulicas 

(SOHIDRA), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), 

Secretária dos Recursos Hídricos (SRH) e Instituto de Pesquisa e Estratégica 

Econômica do Ceará (IPECE). 
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2.2 Etapa de Campo 

Esta etapa teve como objetivo principal a aquisição de dados dos pontos de 

captação (poços tubulares e cacimbões) com medições "in situ". Nesta fase geraram-se 

novos dados, com o levantamento de pontos ainda não cadastrados, completando com 

as informações do SIAGAS. 

Esta fase ocorreu entre os meses de Agosto de 2013 a Janeiro de 2014, com 

40 poços visitados, agregando-se aos 43 poços já cadastrados, obtidos na 

CPRM/SIAGAS, visto no Mapa 2. Os pontos cadastrados estão enumerados na 

sequência de PNO1 a PN86. Em avaliação da localização geográfica dos pontos na 

área de estudo, verificou-se que PN73, PN77 e PN79 encontravam-se fora dos limites, 

sendo desta forma, excluídos da avaliação. 

A fim de diferenciação entre os pontos cadastrados na presente pesquisa e os 

resultantes da base CPRM/SIAGAS, registraram-se os primeiros 40 pontos (PNO1 a 

PN40) como os cadastrados in loco. Os pontos PN41 a PN86 são resultantes da base 

SIAGAS. 

Os critérios adotados foram: distribuição espacial e poços com dados 

hidrogeológicos. Foram feitos levantamentos e atualizações dos dados de 

profundidade, localização, coordenadas geográficas, identificação do atual proprietário, 

medidas de pH, condutividade elétrica (CE), temperatura (T°C), salinidade, medição de 

nível estático (quando possível), situação das obras de captação, uso da água, registro 

fotográfico e entrevistas com os moradores. 

Os equipamentos utilizados no cadastro foram, o GPS (Marca GARMIN ETREX) 

para localização dos poços, medidor de nível d'agua com eletro-sonoro (modelo HSNA 

— 30) e medidor de pH, condutivímetro e temperatura (marca OAKTON 

WATTERPROOF), como mostra as fotos 01,02 e 03. 



Foto 1 -GPS (Marca GARMIN ETREX) 
para localização dos poços. (21 de 
Novembro de 2013). 
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(Fonte: autores.) 

Foto 2-Medidor de nível d'agua eletro-
sonoro (modelo HSNA — 30). (21 de 
Novembro de 2013). 

(Fonte: autores.) 

 

Foto 3-Medidor de pH, T°C e 
condutividade elétrica (Marca OAKTON 
WATTERPROOF). (21 de Novembro de 
2013). 

(Fonte: autores.) 
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2.3 Elaboração de bases temáticas e produto final 

Foram integradas as informações obtidas nas fases anteriores com o objetivo 

de gerar um arquivo de dados com as diversas informações sobre os poços, como: 

data de perfuração, situação das obras de captação das águas, finalidade, medidas in 

situ (pH, condutividade elétrica, temperatura e nível estático). 

Os dados foram ordenados na forma de planilhas eletrônicas em base Excel 

2010 e posteriormente integrados ao ArcGis 9.3 para interpolação ( Krigagem) através 

da ferramenta Geostatistical Analyst gerando os mapas de contorno (Prediction Map). 

A etapa final consistiu de compilação e integração de todas as informações em 

ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) proporcionando interações e 

geração de mapas temáticos, interpretação, discussão dos resultados. 
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3 ASPECTOS GEOAMBIENTAIS 

3.1 Clima 

Paracuru tem um clima Tropical Quente Semiárido Brando, apresentando-se 

húmido principalmente no verão. A temperatura média anual em Paracuru oscila de 26 

°C a 28°C. A pluviosidade média anual é de 1238 mm, com período mais chuvoso de 

Janeiro a Abril COGERH (2011). 

Para fins de dimensionamento de reservas hídricas subterrâneas, tomou-se 

como base dados pluviométricos da estação meteorológica de Paracuru. Avaliaram-se 

séries históricas com registros de dados de precipitação no período de 1977 a 2010. As 

maiores taxas de precipitação obtidas são no período de janeiro a junho (Gráfico 1). 

Nos meses de julho a dezembro as chuvas apresentam suas taxas mínimas. As taxas 

de evapotranspiração real atingem seus valores mais elevados (123 a 134 mm) no 

período de fevereiro a junho para a estação de Paracuru (Tabela 2). 

Tabela 2 - Balanço hídrico prévio com base nos dados registrados na estação meteorológica de Paracuru. 

MÊS 
T(média) Im K ETP PPT PPT-ETP C ETR le 

(°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Jan 27,2 12,69 1,06 155,7 108,6 -47,10 0,00 108,61 0,00 

Fev 26,9 12,48 0,95 134,0 151,9 17,90 17,90 133,98 0,00 

mar 26,5 12,20 1,04 138,8 303,0 164,14 100,00 138,82 0,00 

abr 26,5 12,20 1,00 133,5 312,6 179,09 100,00 133,48 179,09 

mai 26,4 12,13 1,02 134,3 208,2 73,97 100,00 134,27 73,97 

Jun 26,5 12,20 0,99 132,1 126,7 -5,43 100,00 126,71 0,00 

Jul 26,3 12,06 1,02 132,4 63,9 -68,48 100,00 63,93 0,00 

Ago 26,4 12,13 1,03 135,6 6,3 -129,27 100,00 6,32 0,00 

Set 26,8 12,41 1,00 139,1 6,6 -132,52 99,40 6,60 0,00 

Out 27,2 12,69 1,05 154,2 1,8 -152,42 0,00 1,83 0,00 

Nov 27,3 12,76 1,03 153,4 0,7 -152,64 0,00 0,73 0,00 

Dez 27,4 12,83 1,06 160,0 15,4 -144,53 0,00 15,44 0,00 

Im total=148,78 1305,81 870,71 253,06 

Fonte: COGERH (2011) 
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Gráfico 1 — Gráfico representativo das variações dos valores de precipitação (mm) e 
temperaturas (°C) registradas na estação meteorológica de Paracuru. 

Cogerh (2011) 

3.2 Solos 

A principal cobertura pedológica refere-se aos depósitos eólicos formados por 

areias de Paleodunas e Dunas Recentes do Quaternário. Ocorrem, ainda, Coberturas 

Aluvionares, formadas por areias, siltes, argilas e cascalhos, que se distribuem ao 

longo dos principais cursos d'água que drenam o município de Paracuru. Areias 

Quartzosas Distróficas, Solos Podzólicos e Planossolos também estão presentes. 

3.3 Vegetação 

A vegetação dominante é caracterizada por gramíneas e ervas que revestem 

as Dunas, e mescla de espécies vegetais próprias da caatinga, além a mata de 

tabuleiro. A planície fluviomarinha é caracterizada pelas espécies típicas de mangue 

como Rhizophoramangle (Mangue-Vermelho). 

3.4 Geomorfologia 

As dunas de Paracuru compõem o sistema deposicional originado pela ação 

eólica cujo transporte é dado principalmente por arrasto, saltação ou suspensão. A 

morfologia das dunas se dá a partir da sedimentação eólica, sendo a forma geométrica 

assumida por acumulação de areia, que é determinada primariamente pela direção e 

força do vento. 
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A morfologia da linha de costa e o transporte eólico muito direcional fazem com 

que ocorra a migração do campo de dunas sobre o promontório de Paracuru. Os 

sedimentos são transportados da praia para o interior, migram sobre a planície costeira 

e retornam parcialmente ao mar através da drenagem local. Podem ser identificadas 

duas direções de transporte de sedimentos. A primeira é alimentada pela direção 

principal dos ventos de leste, e a segunda, corresponde à direção secundária dos 

ventos de sudeste. Foi constatado através da fórmula proposta por SIMONS, 

RICHARDSON & NORDIN (1965) que a estimativa total de transporte eólico 

proveniente dos ventos de leste em direção a Paracuru é de 93,02m3/m/ano, enquanto 

em direção ao mar (ventos de sudeste) é de 37,10m3/m/ano. Dessa maneira o volume 

de material transportado em direção ao mar é de aproximadamente 1/3 da capacidade 

de transporte em direção à cidade de Paracuru. 

Foto 4- Vista da geomorfologia e vegetação da área de Dunas do município de Paracuru-Ce. 
Localidade: Mocó. Coordenadas: 9621914N/498869E (UTM /SAD 69). 

Fonte: Autores Jan. de 2014. 

3.5 Hidrografia 

O município está inserido na Bacia Hidrográfica do rio Curu, localizado na 

porção noroeste do Estado do Ceará, limita-se, ao norte, com o Oceano Atlântico, a 

leste, com a Bacia Metropolitana, a oeste, com a Bacia do Litoral, e ao sul com as 

Bacias do Coreaú e Banabuiú. 
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O Curu, principal rio da bacia, percorre 195 km até a foz, desaguando no litoral 

norte do Estado, na praia da Barra no município de Paracuru-Ce (GORAYEB, 2004). 

As nascentes fluviais do Rio Curu estão localizadas na Serra do Machado, com nível 

altimétrico entre 700 e 800 metros (CEARÁ, 1989). Os principais divisores d'água da 

bacia são, além das nascentes, o Maciço de Baturité, a leste, e o de Uruburetama, a 

oeste. 

Além do Rio Curu, a área tem como principais drenagens o Riacho Boca do 

Poço, o Riacho São Pedro, o Riacho Gapó, a Lagoa Grande, a Lagoa do Roçado, a 

Lagoa da Pedra e o Córrego do Jardim. 

4. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

Geologicamente a região de Paracuru é caracterizada por rochas Pré-

cambrianas que compõem o embasamento cristalino, recobertas por sedimentos 

Cenozóicos. 

Segundo Maia (1998), a geologia da região é composta por um empilhamento 

estratigráfico da base para o topo, composta de rochas Pré- cambrianos, sedimentos 

Piio-Pleistocênicos do Terciário e as unidades do Quaternário representadas 

principalmente por depósitos de praia, eólicos e fluviais. 

4.1. Embasamento 

O embasamento regional do norte do estado do Ceará, conforme Caby e 

Arthud (1986), está representado por dois tipos de terreno, o primeiro de idade 

arqueana, representado por um complexo de origem plutõnica, por uma sequência do 

tipo "Greestone Belt", por intrusões básicas e ultrabásicas acamadadas e por terrenos 

graníticos-migmatíticos e migmatitos de composição granítica variando de granodiorito 

atonalito. O segundo de idade proterozóica, que é agrupado, genericamente, sob a 

denominação de Grupo Ceará, é formado essencialmente, por metassedimentos, 

caracterizado por xistos pelíticos e semi-pelíticos e gnaisses de fácies anfibolitos de 

grau alto, afetado em intensidade variável por mobilizações e migmatização. 

Aparecem, ainda, associados a estes terrenos, quartzitos, mármores e calcissilicáticas, 

bem como gnaisses subalcalinos, alcalinos e sieníticos. 
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4.2. Terciário 

O Terciário está representado pelos sedimentos da Formação Barreiras, 

amplamente distribuído ao longo da sua faixa costeira, representando uma das 

unidades mais importantes do Tércio-Quaternário. Em seções estratigráficas realizadas 

por Carvalho (2003), afirma que a Formação Barreiras pode ser interpretada como 

resultado da deposição em um sistema fluvial do tipo meadrante. Nestas seções, a 

Formação Barreiras pode ser definida como uma sucessão de camadas aluviais 

estratificadas, limitadas dominantemente por contatos gradacionais. 

Este aspecto é marcado pela presença de canais constituídos por materiais 

cascalhosos, alternando com camadas areno-argilosas e argilosas. O domínio 

representado pelo Grupo Barreiras caracteriza-se por uma expressiva variação 

faciológica, com intercalações de níveis mais e menos permeáveis, o que lhe confere 

parâmetros hidrogeológicos variáveis de acordo com o contexto local, que induzem 

potencialidades diferenciadas quanto à produtividade de água subterrãnea. 

4.3. Quaternário 

A planície costeira do estado do Ceará está vinculada diretamente com 

flutuações do nível do mar durante o Quaternário, as quais controlam a distribuição das 

areias, a posição e intensidade da deriva litorânea, e como consequência o nível de 

erosão/deposição e, por último, a disponibilidade de material para a formação dos 

depósitos eólicos (Maia, 1998). As principais unidades quaternárias que compõem a 

área de estudo são: depósitos de praia, depósitos eólicos, rochas de praia (beach 

rocks) e depósitos flúvio-marinhos. 

Na zona costeira do estado do Ceará foram definidas várias gerações de dunas 

que se distribuem de maneira continua ao longo de seu litoral. Maia (1998), tomando 

como referência relações estratigráficas, diferenciou quatro gerações de dunas que 

são; Paleodunas, Dunas Parabólicas, Eolianitos e Dunas Móveis. 
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5. GEOLOGIA LOCAL 

Abordando-se o contexto geológico da área limite da pesquisa, predominam os 

sedimentos da Formação Barreiras e Depósitos Eólicos Litorâneos e Sedimentos 

Quaternários do rio Curu. 

Os tabuleiros pré-litorâneos representam a faixa de transição entre o domínio 

das terras altas e da planície costeira, moldados nos sedimentos mio-pleistocênicos da 

Formação Barreiras. Sua distribuição é ao longo da linha de costa estando situados na 

retaguarda da frente marinha, sendo interrompidos pelo estuário dos rios que atingem o 

litoral. Sua forma de relevo é tabular e é dissecado pelos riachos litorâneos de vales 

alongados e fundo chato. Penetram cerca de 40 km no interior do continente e tem 

altitude media de 30 a 50 metros, raramente ultrapassando 80 metros. 

Muitas vezes chegam ao litoral constituindo falésias (Souza, 1988). É 

constituída 'por terrenos areno-argilosos de coloração predominantemente creme, ou 

avermelhada, moderadamente selecionados, com granulometria variando de fina a 

médios e sem a presença de estruturas sedimentares. 

Os depósitos eólicos (Paleodunas) sem forma definida e que se encontra em 

contato direto com os sedimentos Barreiras, constituem-se de areias bem 

selecionadas, de granulação fina a média, por vezes siltosa, com tons amarelados, 

alaranjados e acinzentados, de composição quartzosa e/ou quartzo-feldspática. 

Normalmente são sedimentos inconsolidados, sendo que em alguns locais podem 

apresentar certo grau de compactação. Apresentam, por vezes, estratificações plano-

paralelas e cruzadas, ocorrendo também níveis pelíticos de espessura centimétrica 

intercalados no pacote arenoso, os quais podem ser interpretados como depósitos em 

ambiente úmido correspondente a áreas baixas de interdunas. Destaca-se ainda, que 

são formadas a partir da acumulação de sedimentos removidos da face de praia pela 

deflação eólica e distribuem-se como um cordão contínuo, dispostos paralelamente a 

linha de costa, o qual começa a ser esboçado a partir da linha de praia alta (backshore) 

possuindo uma largura média de 2 — 3 km e espessura que atingem até 30 m. São 

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

média, quartzosas, com grãos de quartzo foscos e arredondados. (Brandão, 1995). 
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6. HIDROGEOLOGIA 

6.1. Dunas/Paleodunas 

As características hidrogeológicas de uma região estão diretamente 

relacionadas às condições geológicas das rochas presentes e aos fatores climáticos 

atuantes. À aplicação do estudo em questão é direcionada ao Sistema Aquífero 

Dunas/Paleodunas presente em larga escala na costa cearense. As Dunas e 

Paleodunas constituem as unidades geológicas de maior potencialidade aquífera na 

região do município de Paracuru. 

As Dunas de Paracuru integram parte dos ecossistemas da planície litorânea. 

Constituem a faixa de praia e em seguida os terraços marinhos com presença de 

restinga. As Dunas móveis, formadas por sedimentos arenosos provenientes da praia 

são alinhadas conforme os ventos de quadrante E-SE, onde se pode observar ainda, a 

presença de dunas longitudinais e transversais. 

As Dunas e Paleodunas são compostas por sedimentos arenosos 

inconsolidados que, juntamente com topo da unidade subjacente, constituem um 

aquífero raso que tem como principal fonte de recarga a contribuição direta das chuvas 

(LISBOA, 2002). 

A recarga para o Sistema Barreiras pode ocorrer em áreas mais elevadas com 

fluxo hídrico em direção à costa, ou ainda pode ser abastecido por excesso de carga 

hidráulica presente no Sistema Dunas/Paleodunas associada a condições satisfatórias 

de porosidade e permeabilidade da rocha, permitindo assim o acúmulo de água 

subterrânea. 

O Sistema Dunas/Paleodunas de Paracuru, conforme Lisboa (2002) é também 

caracterizado pela presença numerosa de lagoas intermitentes. Nos períodos de 

chuvas, com a elevação da cota da superfície potenciométrico, o aquífero assume um 

caráter efluente, contribuindo para o aumento do volume de águas das lagoas e 

riachos. Essa condição é perfeitamente compreendida quando se observam as 

diferenças de cotas (< 1 metro) entre os níveis estáticos de cacimbas e de poços 

tubulares, em relação ao da superfície das lagoas e riachos localizados próximo ao 

ponto observado (Ver Figura 3): 
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Figura 3 — Ilustração em perfil esquemático das condições de ocorrência e circulação da água 
subterrânea nos sistemas aquíferos da região costeira de Paracuru-Ce. 

Fonte: Lisboa, 2002. 

6.2. Condições atuais do abastecimento 

O Município de Paracuru possui um sistema de abastecimento de água que 

atende toda a área urbana da sede e praia do Município. O abastecimento de água é 

feito através de manancial superficial, com captação na Lagoa Grande, por meio de um 

flutuador com elevatória dotada de conjunto centrífugo horizontal, capacidade de vazão 

de 80 m3/h, do qual a água é bombeada para um reservatório apoiado, com capacidade 

de armazenamento de 200 m3. 

A potabilidade da água é considerada boa para o consumo. A partir da 

Estação de Tratamento de Água (ETA), a água é novamente bombeada da elevatória 

de água tratada equipada com dois conjuntos centrífugos horizontais com capacidade 

de vazão de 80 m3/h, para o sistema adutor com extensão de 1.570 metros. 

O reservatório de distribuição é do tipo elevado, com capacidade de 200 m3, e 

a rede de distribuição de água possui extensão total de 30.868 metros. As fotos 5,6 e 7 

mostram a captação de água na Lagoa Grande, a elevatória e reservatório; e, filtros no 

local de captação, todos em Paracuru-Ce, respectivamente. (Dados: Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) /SEINFRA (2009)). 



Foto 5 — Captação de água na Lagoa Grande, em Paracuru-Ce. Localidade; Lagoa. 
Coordenadas: 9623874/497720(UTM /SAD 69). 

Fonte: Gorayeb, a et al. (2005) 

Foto 6 — Elevatória de água tratada e reservatório em Paracuru-Ce. Localidade; Lagoa. 
Coordenadas; 9623870/497705(UTM/ SAD 69). 
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Fonte: Autores, Jan.2014. 
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Foto 7— Filtros no local de captação de água bruta, em Paracuru-Ce. Localidade; Lagoa. 
Coordenadas: 9623795/497680. 

Fonte: Autores, Jan. 2014. 

6.3 Exploração da água subterrânea 

O Sistema Dunas/Paleodunas presente ao longo da costa é de grande 

importância em termos hidrogeológicos. Representa um ambiente de grande 

porosidade e permeabilidade, o que determina uma excelente condição aquífera. 

Para a região estudada, o referido sistema aquífero possui importância ainda 

maior em decorrência das lagoas existentes na área. As lagoas presentes representam 

uma exposição do nível freático em decorrência das respostas aos eventos de 

precipitação e consequente recarga dos mananciais subterrâneos. Estas lagoas 

possuem elevado potencial hídrico e são utilizadas como fonte de abastecimento para 

a cidade de Paracuru. 

Observa-se que mesmo com intensa exploração não se identificou um 

rebaixamento significativo dos níveis das águas nessas lagoas, no entanto é 

necessária uma avaliação mais detalhada através de medições das cotas dos espelhos 

d'água dessas lagoas ao longo de séries históricas mais amplas, promovendo a 

possibilidade de avaliação das oscilações dos níveis em função das taxas de 

precipitação. A condição constatada de exploração da água subterrânea através das 
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lagoas inseridas no Sistema Dunas/Paleodunas fornece subsídio para denotar um 

potencial aquífero extremamente elevado. Dessa forma, estas unidades devem ser 

controladas no que se refere aos volumes explotados e às condições ambientais, pois 

qualquer desequilíbrio pode refletir em impactos na unidade aquífera regional. 

Verificam-se comumente na área de estudo, complexos turísticos e casas de 

veraneios que são abastecidas através de poços tubulares rasos e profundos 

construídos para captar água do Aquífero Superior Dunas/Paleodunas. Com  o 

crescimento acelerado da atividade turística aumenta também a necessidade do 

recurso hídrico para subsidiar os empreendimentos. 

Existe uma demanda fixa associada aos moradores locais e outra variável que 

se refere às casas de veraneio que são utilizadas esporadicamente. Em ambas as 

situações a água subterrânea é captada através de cacimbões, poços tubulares rasos 

e profundos construídos para consumo próprio. Neste contexto é de extrema 

importância o conhecimento do potencial hídrico da região para que as reservas sejam 

utilizadas de forma racional, sem prejuízos ambientais quanto à contaminação da água 

e eliminando a possibilidade de exaustão do aquífero. 

6.4. Vulnerabilidade do aquífero 

O aquífero pesquisado no município de Paracuru representa um domínio de 

elevada porosidade e permeabilidade, resultando em ambiente altamente vulnerável às 

contaminações. Neste sentido deve existir um controle eficaz quanto às atividades e 

unidades de risco como: lixões e aterros sanitários, cemitérios, dispersão de 

agrotóxicos e fertilizantes, manipulação de hidrocarbonetos (armazenamento e 

distribuição de combustíveis), instalação de fossas sépticas e sumidouros, dentre 

outros. 

A maior atenção deve ser dispensada às áreas de grande exploração de água 

subterrânea, pois nesses locais o fluxo é induzido em decorrência do bombeamento. 

Nesta situação, existe o risco de plumas poluentes atingirem o fluxo subterrâneo 

natural e contaminarem os aquíferos. Como consequência tem-se uma dispersão 

difusa da contaminação ao longo do aquífero, fato que ocasiona maior dificuldade em 

despoluição e remediação do impacto. 
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6.5 Áreas potenciais 

Os estudos hidrogeológicos contemplados nesta pesquisa fornecem subsídios 

para determinação de áreas potenciais à captação de água subterrânea. As captações 

devem ocorrer em poços que interceptam o Dunas/Paleodunas. Pode-se abordar neste 

contexto que existe a possibilidade de execução de poços mistos. Estes podem ser 

viáveis, pois captam água subterrânea tanto do Domínio Dunas/Paleodunas quanto do 

Aquífero Barreiras, aproveitando seus melhores potenciais. 

Deve-se salientar que é de extrema importância às características construtivas 

dos poços, principalmente no que se refere à instalação das seções filtrantes, que 

devem ser implantadas em profundidades compatíveis ao cristalino. Outro fator a ser 

considerado é a utilização de fluidos de perfuração adequados, que possibilitem fácil 

remoção e não impermeabilize as entradas de água. 

Concluída a perfuração e instalação da coluna de revestimento é necessário o 

preenchimento do espaço anelar com o pré-filtro. Este material também interfere na 

produção do poço, que deve ser composto de material inerte e bem selecionado para 

que facilite a transmissão de água do aquífero para o interior do poço. Como exemplo 

deste tipo de explotação pode-se citar a captação na lagoa de Paracuru. Esta forma de 

captação merece destaque por possuir baixo custo para obtenção de água para 

suprimento de uma determinada região, porém são necessários estudos específicos 

para determinação das reais condições de exploração neste ambiente de modo a não 

comprometer a estabilidade do aquífero. 

Em se tratando de perfurações de poços na linha de costa deve-se ressaltar a 

interferência da cunha salina. Os poços neste ambiente devem ser rasos para evitar a 

contaminação por sais provenientes da interceptação da cunha salina. O bombeamento 

intenso causa o avanço dessa cunha em direção ao continente, limitando a qualidade 

da água principalmente no que se refere à concentração de sais. Poços perfurados 

neste ambiente devem ter acompanhamento técnico de profissional ou geólogo 

especializado, com objetivo de monitorar a qualidade da água e estabelecer a 

profundidade de conclusão dentro dos padrões de consumo pertinentes. 
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6.6 Abastecimento com água subterrânea 

Em um primeiro plano têm-se definidas grandes reservas hídricas associadas 

ao Aquífero Dunas, o que indica frente à demanda projetada, a sua viabilidade técnica 

para abastecimento da região e dos futuros empreendimentos turísticos. O balanço 

hídrico de Paracuru apresenta-se extremamente positivo e os valores de excedente 

hídrico de até 800 mm anuais possibilitam um aporte de até 52x106  m3/ano à reserva 

reguladora e mantém o equilíbrio ambiental no aquífero explotado com volume de 

3,0x106  m3/ano (COGERH, 2009). 

Os parâmetros hidrodinâmicos mostram que essa demanda de pico de cerca 

de 3,0x106  m3/ano (347 m3/h) poderá ser facilmente alcançada com a construção de 

poços tubulares rasos, os quais poderão fornecer vazões de 17 m3/h com custo 

operacional muito baixo, sem prejuízo hidrogeológico. Fica absolutamente claro que o 

manancial da região, sobremaneira a parte associada ao Aquífero Dunas, é 

extremamente viável do ponto de vista técnico-econômico por ser possuidor de 

potencial hídrico de fácil explotação. Não se pode descartar, também, o manancial do 

Aquífero Barreiras, que precisa ser mais bem estudado na região. (COGERH, 2009). 

7.ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

O município de Paracuru apresenta quadro socioeconômico empobrecido, 

castigado pela irregularidade de chuvas. A população, em 2010, segundo o IBGE era 

de 31.636 habitantes, com maior concentração na zona rural. Durante os fins de 

semana e meses de férias, a população aumenta consideravelmente, em função da 

grande afluência de turistas e veranistas. A sede do município dispõe de abastecimento 

de água (CAGECE), fornecimento de energia elétrica (COELCE), serviço telefônico, 

agência de correios e telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e escolas. 

A principal atividade econômica reside na agricultura de feijão, milho, 

mandioca, monocultura de algodão, banana, abacate, cana-de-açúcar, castanha de 

caju, hortaliças e abacaxi. O turismo representa outra importante atividade econômica 

do município. A atividade pesqueira, industrial ou artesanal, constitui-se outro 

importante segmento econômico. Na pecuária extensiva destacam-se criações de 

bovinos, ovinos, suínos e aves. No extrativismo vegetal citam-se fabricação de carvão 

vegetal, extração de madeiras diversas para lenha e construção de cercas, além da 

prática de atividades com oiticica e carnaúba. 
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8. ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

8.1. Diagnósticos quantitativos 

Para o município de Paracuru foi considerado nos cálculos apenas o Domínio 

Dunas/Paleodunas, que abrange as captações de água subterrânea por poços na área 

pesquisada. Segundo a diretriz proposta, foi considerada para esse domínio uma vazão 

média de 2,4 m3/h, com base na análise estatística das informações de 24 poços. 

Através do Software Surfer 11 elaborou-se um mapa de isovalores para os 

dados de vazão (Figura 4). Este mapa mostra no centro da área uma dispersão de 

valores mais elevados para as vazões registradas, que se estendem para a porção 

nordeste ao longo da linha de costa. Estas vazões não representam os volumes 

extraídos pelos poços, ou seja, são informações reais de como os poços vem sendo 

utilizados em termos quantitativos. Deve-se salientar que estes dados são informativos 

ou aproximados através do tempo demandado para encher as caixas d'água, 

reservatórios comuns para os usuários da agua subterrânea e com volumes 

conhecidos. Estes dados não representam a real potencialidade do aquífero, mas sim o 

modo como está sendo operado em termos quantitativos. 

Segundo estudos desenvolvidos pela COGERH (2012) com base em 65 poços 

tubulares em uso, pode-se inferir uma produção atual da ordem de 114 m3/h de água 

para o município de Paracuru, sendo que 19 m3/h são devidos aos poços públicos e 

95m3/h a poços privados. Caso seja implantada uma política de recuperação e/ou 

instalação de poços que atualmente não estão em uso, estima-se que seria possível 

atingir um aumento na ordem de 42,2% (49,4 m3/h) em relação à atual oferta de água 

subterrânea. Considerando—se somente os poços de domínio público, o aumento 

estimado seria de 16,6% (19m3/h). Sobre a vazão dos poços estudados ver mapa de 

isovalores na Figura 4: 
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Figura 4 — Mapa de isovalores para os dados de vazão na área pesquisada da região 
de Paracuru (m3/h) 
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Fonte: Autores 

8.2. Diagnóstico qualitativo 

A qualidade da água é tão importante quanto o aspecto quantitativo, é definido 

por sua composição e pelo conhecimento dos efeitos que podem causar os seus 

constituintes. Os padrões de qualidade da água permitem classificá-la de acordo com o 

tipo de uso (consumos humanos, agrícolas, industriais, entre outros). Os processos que 

influenciam na qualidade da água subterrânea podem ser intrínsecos e extrínsecos ao 

aquífero. 

Em campo realizou-se a medição de alguns parâmetros das águas dos poços 

como Temperatura, pH, Condutividade Elétrica, Nível Estático,obtidos através de sonda 

modelo OAKTON WATTERPROOF e medidor de nível d'agua eletro-sonoro (modelo 
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HSNA — 30), ambos de fácil manutenção e utilização. Na etapa de campo foram 

obtidos dados de 82 poços onde foram observados: 

• A condutividade elétrica, que é utilizada para expressar a salinidade da água, 

apresentou valor médio de 288,86pS/cm, máximo de 675mg/L e mínimo de 35mg/L; 

• As águas apresentaram pH médio de 5,85, máximo de 7,95 e mínimo de 4,24. As 

águas são, em geral, ácidas com tendência à neutralização, quando o pH >7; 

• A temperatura das águas variou de 27°C a 34°C, com média de 29,83°C; 

• Os valores de sólidos totais dissolvidos das águas variaram de 31,75 mg/L a 514,1 

mg/L apresentando valor médio de 168,28 mg/L. Então, sob o aspecto da salinidade as 

águas são pouco salinas. (Dados Cogerh, 2012). 

8.3 Diagnóstico Atual da Explotação 

No mapeamento foram registrados 70 poços tubulares , dos quais 2 são públicos 

e 67 são particulares e 1 sem informação, 11 poços amazonas, dos quais 3 são públicos 

e 8 são particulares, além de 2 poços mistos (amazonas/tubular) que são particulares. 

8.3.1 Condição Atual dos Poços 

A Tabela 3 mostra a situação atuai das obras de captação, considerando seu 

caráter público ou privado, bem como condições de uso ou inatividade. No 

levantamento foram cadastrados apenas 5 poços públicos, o que reflete um baixo 

investimento ou interesse em utilizar os recursos hídricos subterrâneos como fonte de 

abastecimento público. 

Tabela 3 - Situação atual dos poços cadastrados em Paracuru-Ce. 

PÚBLICO _____ 
Tipo de Poço Abandonado Desativado Em Uso Não Instalado 
Tubular e Amazonas 1 1 3 - 

PRIVADO 
Tipo de Poço Abandonado Desativado Em Uso Não Instalado 
Tubular e Amazonas 2 3 72 1 

(Fonte: Autores, 2014) 

Dos 5 poços públicos cadastrados 3 estão efetivamente operando, 1 encontra-

se abandonado sem justificativa ou critérios de proteção e 1 desativado, como 

representa o Gráfico 2: 
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Gráfico 2-Distribuição atual em porcentagem dos poços públicos tubulares e amazonas em Paracuru-Ce. 
1 

Fonte: (Autores, Jan. 2014). 

As obras de captação pública apresentam-se quase sempre com deficiências 

em sua operação, ou funcionam em condições precárias não refletindo o potencial do 

aquífero explotado. 

Para os 72 poços privados verifica-se que 92,6% do total estão em uso e 4,9% 

são passíveis de entrar em funcionamento, incluindo 3 poços desativados e 1 poço não 

instalado (Gráfico 3). 

Gráfico 3 — Distribuição atual em porcentagem dos poços privados tubulares e amazonas cadastrados 
em Paracuru. 

Fonte: (Autores; Jan. 2014). 

Os resultados convergem para o entendimento de que o suprimento de água 

para o consumo doméstico é proveniente de poços rasos ou profundos construídos por 

iniciativa privada. As decisões e investimentos da população em captar água 

subterrânea são justificados pela distribuição irregular da companhia de abastecimento 

e pelo elevado custo. 

Apenas 8 poços não estão operando com normalidade, o que não representa 

um valor elevado. Percebeu-se, quando da elaboração do cadastro em campo, que os 

poços particulares são mantidos sempre em condição de operação, tanto a estrutura do 

poço quanto em relação ao equipamento de bombeamento. Este fato diverge quando 
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se trata das captações públicas, onde problemas com a conservação dos poços e 

manutenção das bombas são comuns e de difícil remediação, deixando o poço 

inoperante por longos períodos e em alguns casos definitivamente. Sobre o uso dos 

poços ver o Gráfico 4: 

Gráfico 4 — Relação entre poços tubulares e amazonas em uso e poços inativos em Paracuru. 

Fonte:( Autores, 2014). 

8.4. Vazões dos poços 

Através do inventário dos poços foi possível uma avaliação quanto à vazão 

produzida 24 poços como destaca o Anexo 2. Salienta-se que os dados de vazão 

foram informados pelo responsável do poço e, em algumas situações, dimensionados 

pelo bombeamento quando da operação diária dos poços. Dessa forma, utilizaram-se 

esses dados para inferências a respeito do potencial hídrico da região. 

Durante o cadastro dos poços foram adquiridas informações a respeito das 

rotinas de bombeamento dos poços. É muito comum nos municípios na área rural a 

utilização de poços principalmente em períodos de seca. Estes poços são construídos 

por iniciativa pública ou privados. 

O monitoramento ocorre de modo formal, com registros de dados de níveis e 

vazões, ou de modo informal, sob os cuidados e atenção das pessoas que utilizam a 

água captada. Neste último, caso, pode-se mencionar que quase sempre é possível 

encontrar pessoas que mesmo sem registros formais, comentam sobre os históricos de 

funcionamento dos poços. Fornecem informações das vazões obtidas, tempos de 

funcionamentos, diários ou semanais, tempo necessário para encher as caixas d'água, 

períodos de rebaixamento dos níveis da água, existência de períodos secos ou não, 

informações estas que representam um bom subsídio ao entendimento prático das 

formas de acumulação da água subterrânea. 
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Verificou-se, ainda, que alguns poços foram construídos há mais de 10 anos e 

os mesmos vêm fornecendo vazões relativamente boas para o propósito da captação 

ao longo de todo seu período de operação. Este fato corrobora o bom potencial do 

Aquífero Dunas/Paleodunas, que certamente oscila em decorrência das taxas de 

precipitação. É um caso clássico da utilização da água subterrânea em caráter de 

reserva estratégica. 

8.4.1 Obtenção da vazão operada 

Vazão é o volume de determinado fluido que passa por uma determinada 

seção de um conduto livre ou forçado, por uma unidade de tempo. Para fins 

hidrogeológicos as vazões dos poços devem refletir o potencial aquífero, para tanto os 

testes de vazão são realizados em períodos de bombeamento, às vezes escalonados, 

para que ao final se obtenha a estabilização do nível dinâmico para a vazão adequada 

dos poços. 

Em síntese, a vazão representa a condição de explotação do poço sem que 

este corra riscos de exaustão; para tanto, se determina a vazão de produção e o nível 

dinâmicos, após o período de bombeamento testado. 

Para alguns poços a informação de bombeamento foi transformada em 

"vazão operada" da seguinte forma: 

- Adquiriu-se informação sobre as capacidades de armazenamento (em litros) das 

caixas d'água; 

- Adquiriu-se informação sobre o tempo de bombeamento necessário para preencher 

as caixas d'água (em minutos) que posteriormente foi transformada (em segundos); 

- Aplicaram-se os valores na formulação Q = 3,6 * V/ T, onde Q é a vazão resultante 

em m3/h; V é o volume extraído em litros (L); e, T é o tempo de bombeamento em 

segundos (s); 



Captação por poço tubular em 
aquífero misto (poroso e fissura!) -
Barreiras e Embasamento Cristalino 

Captação por poço amazonas 
(cacimbão) em aquífero poroso 
raso - Dunas/Paleodunas 
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9. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO 

9.1 Tipos de poços existentes em Paracuru 

O poço parcialmente revestido é aquele cuja superfície é formada por rochas 

sedimentares e a parte inferior possui rochas cristalinas. Por essa razão, os poços são 

construídos munidos de revestimentos e filtros. Os revestimentos lisos são de PVC 

aditivado. A escolha do material utilizado depende do projeto do poço. È escolhida a 

profundidade e o diâmetro de completação. 

Poços escavados, cacimbas ou amazonas são construídos manualmente. Não 

carecem de licenciamento ou autorização governamental dos órgãos gestores. Têm 

uma maior facilidade de ser contaminado. Desse modo, as impurezas do solo podem 

ser rapidamente conduzidas até eles. 

Sobre as categorias de poços da área pesquisada, ver na Figura 5: 

Figura 5 - Exemplo de diferentes tipos de captação existentes na região de Paracuru. 

Captação por poço tubular em aquíferos 
porosos - Dunas/Paleodunas e Barreiras 

Captação por poço tubular em aquífero 
poroso raso - Dunas/Paleodunas 

 

Fonte: Adaptado de Lisboa, 2002 

9.2 Tipos de revestimentos dos poços 

A escolha do tipo de revestimento envolve a conjugação e análise de uma série 

de fatores, que impõe condições na seleção desse material, de modo que o mesmo se 

adapte as condições locais a que será submetido, como: resistência mecânica, 
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qualidade da água, profundidade do poço, diâmetro de perfuração, métodos de 

perfuração e custos. Os tipos comumente usados são de aço e PVC. 

Quanto aos diferentes tipos de revestimentos utilizados para os poços na área, 

têm-se o predomínio do uso de PVC (85%) comparativamente aos demais materiais 

utilizados nos demais poços tubulares profundos e rasos. O revestimento de ferro era o 

material usado em poços tubulares profundos até a década de 60, hoje inteiramente 

substituído pelo PVC, enquanto que o concreto (material pré-moldado) e tijolo são 

utilizados em poços manuais (cacimbas) e poços amazonas. 

9.2.1. Requisitos para localização dos poços e características construtivas 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomendam 

distância mínima entre poço e fontes de contaminação. As principais fontes de 

contaminação dos aquíferos na área referem-se à falta de saneamento básico, tais 

como fossas sépticas e lixões. Recomenda-se que as fossas sépticas estejam 

alocadas a 15 metros do poço. 

A ocupação de espaço na área de estudo sem o devido planejamento 

determina o local de construção de poços que, nestes casos dão-se poucos metros 

entre as fossas sépticas e a obra de captação bem como em lugares próximos de 

acumulação de resíduos e lixos. 

9.2.1.1 Cimentação 

Muitos poços encontrados em Paracuru não apresentam selo sanitário. A 

cimentação impede infiltrações superficiais ao longo do espaço anelar e isola aquíferos 

da água de má qualidade. Como exemplo de poço sem selo e laje de proteção da área 

(Ver Foto 8). 
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Foto 8-Poço (PN19) aberto sem qualquer preocupação com a confecção de um envoltório de proteção 
sanitária em Paracuru-Ce. Além do poço está sem cimentação, não existem lajes e tampas de proteção, 
mostrando a falta de atenção com a obra de captação. Localidade: Campo Semente 2. Coordenadas: 
9618556/4996102 (UTM/SAD 69). 

(Fonte: Autores, Jan.2014) 

9.2.1.2 Laje de Proteção 

A proteção da laje define uma área de segurança em volta do poço contra 

inundações. O concreto é colocado envolvendo o (s) tubo(s) de revestimento com certa 

espessura. A norma brasileira a ABNT (NBR) define 1,0m2  por 10,0cm de espessura 

concêntrica ao tubo de revestimento. 

Assim como na Foto 8, a Foto 9 mostra a situação em que estão vários poços 

encontrados na área de estudo; sem selo, laje e muito menos com a tampa, fazendo 

com que ocorra a contaminação direta do poço por águas superficiais através do 

espaço anelar. Assim, estamos em face de um poço tecnicamente mal construído onde 

aqueles dispositivos de proteção não foram considerados. 
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Foto 9-Poço (PN23) construído em uma obra civil sem qualquer revestimento ou desprovido de tampa de 
proteção de boca, em contato direto com a luz solar, poeira e lixo. Localidade: Bairro Atlântico. 
Coordenadas: 9620768/496318 (UTM/SAD 69). 

(Fonte; Autores, Jan. 2013) 

Foto 10-Poço (PN 01) de acordo com as exigências mínimas de proteção segundo as normas da ABNT 

(NBR 12.212 de 30/04/2006). Localidade: Pousada Yuste na Rua Vicente Siriato, 3573. Coordenadas: 

9619341/499759 (UTM/SAD 69). 

(Fonte; Autores, Nov. 2013) 
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Foto 11-Poço (PN12) de acordo com as exigências mínimas de proteção segundo as normas da ABNT 
(NBR 12.212 de 30/04/2006). Mostra que está protegido de poluentes externos. Localidade: Alagadiço. 
Coordenadas: 9621896/497630(UTM/SAD 69). 

(Fonte; Autores, Jan. 2014) 

9.3 Poços Escavados 

Quanto às cacimbas (poço escavado), foi observado um pequeno número, 13 

poços, sendo 2 deles mistos (tubular/amazonas). As construções destes poços aqui 

referidos ocorrem comumente nos quintais das residências, próximo a área de Dunas, 

escolas e obras públicas antigas. Com  a implantação do sistema de abastecimento 

pela CAGECE, os moradores, principalmente na sede do município, passaram a não 

utilizar mais as águas das cacimbas. 

Em se tratando de manutenção e preservação do manancial subterrâneo, 

aborda-se a falta de informação e total descaso com a conservação e manutenção dos 

poços. Verificou-se em alguns pontos cadastrados que os próprios usuários 

transformaram poços escavados inativos em fossas sépticas que são alimentadas por 

efluentes de banheiros construídos na superfície acima dos poços (Foto 12). Esta ação 

representa grande ameaça para o aquífero, pois ainda que o poço esteja desativado o 

meio aquífero permanece com as mesmas características físicas, são ambientes de 

elevada porosidade e permeabilidade que conduzem facilmente plumas contaminantes 

até os lençóis freáticos. 
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O poço escavado, conhecido também por cacimba tem ampla utilização em 

função da sua simplicidade de execução e baixo custo (Fotos12,13 e 14). 

Foto 12-Poço (PN16) Amazonas antigo que foi abandonado, depois de ter sido encoberto pelas areias 
das Dunas.Localidade: Mocó,Paracuru-Ce. Coordenadas: 9621962/498904 (UTM/SAD 69). 

(Fonte: Autores, Jan. 2014) 

Foto 13- Poço (PN10) Amazonas na região das Dunas em Paracuru-Ce e em seguida abandonado, 
transformando-se em futuros depósitos de lixo contaminando em muitos casos o lençol freático. 
Localidade: Rio Curu. Coordenadas: 9622854/493923 (UTM/SAD 69). 

(Fonte: Autores, Nov. 2013) 
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Foto 14-Poço (PN34) Amazonas antigo de enormes proporções no município de Paracuru-Ce, onde a 
água é usada apenas para irrigação e abastecimento animal. Sem nenhuma proteção de poluição 
externa, torna-se assim um depósito de lixo contaminando de forma irreparável o lençol freático. 
Localidade: Sítio Coqueiro. Coordenadas: 9617068/493644 (UTM/SAD 69). 

(Fonte: Autores, Fev. 2014) 

Os poços escavados na maioria dos casos são construídos em alvenarias 

feitas com o próprio material rochoso retirado na escavação. 

Quanto às profundidades desses poços, têm em média 9,3 m. Em geral, a 

profundidade dos poços rasos prossegue poucos metros após ser atingido o nível 

freático em função das condições de trabalho do "poceiro", que são dificultadas pela 

água, mas, sobretudo pela presença de rochas coesas que dificultam a escavação 

rudimentar. 

O revestimento dos poços amazonas é uma das partes mais importantes da 

obra de captação para evitar o desmoronamento das paredes e proporcionar a 

proteção do poço de infiltrações superficiais como pode ser observado na Foto 13. 

A ausência de revestimento em algumas obras reflete a falta de conhecimento 

dos aspectos mais básicos de higiene e de proteção do recurso hídrico, e o baixo poder 

econõmico dos usuários. 

É muito importante que a parte superior do poço acima da superfície seja bem 

construída, de modo a proteger o aquífero. É recomendável que esta proteção fique 

pelo menos 30 cm acima do solo e que possua tampa que ofereça boa vedação. 
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9.4 Finalidades das Obras de Captação 

A captação tem por finalidade criar condições para que a água seja retirada do 

manancial abastecedor em quantidade capaz de atender o consumo e em qualidade tal 

que dispense tratamentos ou os reduza ao mínimo possível. É, portanto, a unidade de 

extremidade de montante do sistema. 

Chama-se de manancial abastecedor a fonte de onde se retira a água com 

condições sanitárias adequadas e vazão suficiente para atender a demanda. No caso 

da existência de mais de um manancial, a escolha é feita considerando-se não só a 

quantidade e a qualidade, mas também, o aspecto econômico, pois nem sempre o que 

custa inicialmente menos é o que convém, já que o custo maior pode implicar em custo 

de operação e manutenção menor. 

Constatou-se que a água dos poços de Paracuru tem a finalidade para uso 

doméstico e consumo humano, de diferentes formas como no uso da descarga do 

banheiro; na higiene corporal; na lavagem de roupa; na rega de jardins, lavagem de 

automóveis, limpeza de casa, atividades de diluição e outras; na lavagem de utensílios 

de cozinha, e para beber e alimentação. 

O uso de água subterrânea para fins agrícolas tem-se intensificado em 

Paracuru, sobretudo na região de maior escassez de águas superficiais; no entanto, a 

irrigação ainda está restrita a pequenas áreas, como hortas familiares, justificado, em 

parte, pela ausência de estudos de caracterização hídrica, incluindo disponibilidade e 

qualidade das águas subterrâneas, que permitam o conhecimento da distribuição 

espacial das fontes de água viáveis para uso. Avaliaram-se os riscos potenciais 

relativos à salinização e sodificação de solos, à toxicidade de íons específicos às 

culturas e à obstrução em sistemas de irrigação localizada. 

9.5. Classificação dos poços quanto à profundidade 

A profundidade média dos poços na área pesquisada é de 9,52 metros. De 

acordo com a classificação da SRH (Decreto N° 31.077, 12 de Dezembro de 2012), os 

poços ativos da área estão assim distribuídos: 3 poços (3,5%) são mediamente 

profundos (20-50 m) e 78 (94%) foram considerados rasos (<20 m). 2 (2,5%) poços 

sem dados sobre a profundidade. 
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Nas zonas de recarga dos aquíferos, os poços construídos devem obedecer às 

exigências de proteção, casos contrários tornam-se um conduto direto de 

contaminantes para o aquífero. A forma adequada para a proteção sanitária de poços 

seria, segundo as normas da ABNT (NBR 12.212 de 30/04/2006), que o poço tenha 

uma laje de proteção com dimensão mínima de um metro ao quadrado e espessura de 

10 cm, concêntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as bordas. 

9.6 Instalação 

É a etapa final na construção de um poço, deixando-o apto a funcionar 

normalmente. Consiste na colocação de um equipamento de bombeamento, com 

tubulações edutoras e um sistema de acumulação (caixa d'água). 

A bomba ideal para um poço dependerá das dimensões da instalação, altura 

manométrica de sucção e altura manométrica de elevação. São bombas conhecidas 

como ejetoras ou injetoras. 

A bomba d'água submersa foi a mais encontrada nos poços da área nobre de 

Paracuru, porque na atualidade possui um melhor rendimento. Ela é acionada de forma 

elétrica e fica instalada sob a água do poço. Já em áreas mais humildes utiliza-se a 

bomba injetora, onde os motores são de maior potência elétrica e acaba encarecendo a 

conta de energia no final do mês. 

Percebeu-se em alguns casos bombas d'água com defeitos decorrentes das 

falhas ocorridas no momento da sua instalação. Estas falhas podem evitar a sucção da 

água pela entrada de ar através das vedações mal feitas, instalação elétrica 

inadequada, e necessidade de escovação da bomba. O resultado destas falhas 

provocará pequena vazão de água, que diminuirá o seu consumo e implicará na 

redução de atividades que envolvam o seu uso. 

Encontraram-se poços com muito desgaste interno e mau funcionamento 

devido à invasão de areia e detritos na parte interna da bomba. Detritos do solo, que se 

acumulam no poço e prejudicam o bom funcionamento das bombas, assim como 

possíveis rachaduras na estrutura, devido a desmoronamentos, são problemas difíceis 

de serem previstos, por isso é sempre bom que sejam constantemente verificados. 
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9.7 Manutenções dos poços 

Quanto à manutenção, a água dos poços deve ser submetida a testes anuais 

para garantir a saúde das famílias e evitar uma possível contaminação por organismos 

nocivos ou, nutrientes em excesso. O nome que se dá a uma quantidade excessiva de 

nutrientes na água é "eutrofização". Ela acontece, principalmente, através do 

escoamento de produtos químicos agrícolas, industriais ou domésticos, que podem se 

infiltrar no solo e contaminar as águas subterrâneas que abastecem o poço local. 

O tempo de manutenção de um poço varia entre 1 ou 2 anos, dependem do 

tipo de composição da água encontrada no local. Se a água encontrada for repleta de 

incrustações, ela poderá impedir a vazão pelos filtros devido ao acúmulo de sais 

minerais Já a desinfecção da água dos poços artesianos deve ser feita com cloro ou 

bactericida comum. Existem colônias de musgos e bactérias que podem se 

desenvolver quando a água do poço fica exposta até certo nível, assim como acontece 

com as caixas d'água. A limpeza que fazemos nas caixas d'água também é similar. 

9.8 Medidas do nível estático 

Os dados do nível de água coletados de forma sistemática são importantes 

para determinar se os fluxos horizontal e vertical sofrerão alteração desde a 

caracterização inicial do poço de monitoramento. Para o monitoramento de níveis das 

águas subterrâneas nos poços de Paracuru, foi utilizado um medidor de nível com 

sensor elétrico e uma fita metrada de 200 metros. A ponta é inserida na boca do poço e 

quando o sinal sonoro se manifesta, faz-se a leitura do nível. Sendo que foi adotada 

como medida de desinfecção do medidor de nível a cada nova medição, a lavagem do 

medidor com água destilada, a fim de evitar a contaminação das águas subterrâneas. 

O nível estático das águas de 79 poços, dos quais foram possíveis de resultado 

apresentou a média de 5,02m, com máximo de 14,3m e mínimo de 0,28m. 
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O mapa de profundidade do nível estático (Mapa 4) mostra o predomínio do 

aquífero raso para a região, obtendo assim uma relação direta com a maior 

possibilidade de contaminação através de infiltrações de águas contaminadas. O nível 

estático medido na área varia de 0,5 a 14,63 m de profundidade. Em observação do 

mapa de isovalores gerado percebe-se uma zona que de alonga da porção central para 

nordeste da área onde se registram os níveis estáticos mais rasos. Nesta porção 

ocorre a porção mais crítica quanto a susceptibilidade à contaminação. A interpretação 

se deu em função do raso nível estático apresentado nestes pontos e por intensa 

ocupação populacional nesta zona. Salienta-se que a partir de dados do mapeamento 

e de informações in loco identificou-se a presença de níveis argilosos (sedimentos 

flúvio-aluvionares) que atuam como uma camada de proteção natural do aquífero, 

devido sua baixa permeabilidade. Ainda assim, existe grande vulnerabilidade a agentes 

contaminantes por se tratar de domínio eminentemente poroso. 

Considerando-se a ocorrência de níveis estáticos rasos e ambiente poroso na 

área estudada, deve-se salientar para os cuidados com as formas de captação nesses 

locais. São muito comuns poços tubulares rasos ou cacimbões para captação, 

justificados exatamente pela proximidade de se atingir o nível freático, vulgarmente 

chamado lençol d'água. Nestas condições é necessário atentar para as formas de 

proteção sanitária e posicionamento dos poços. Como quase sempre estes poços são 

utilizados para suprimento doméstico, é importante que exista um controle de fontes 

poluidoras nas adjacências dos mesmos, como fossas sépticas, despejo de águas 

servidas, esgotos a céu aberto dentre outros. Esta ação deve ser ainda mais evidente 

em se tratando de poços tipo amazonas, pois os mesmos não possuem proteção 

sanitária, são comumente construídos com tijolos rejuntados com argamassa que 

confere ainda porosidade ao material e facilita a infiltração de fluidos da superfície. A 

construção de poços tubulares rasos permite a impermeabilização da seção mais 

superficial, através de instalação de tubos geomecãnicos vedados (cegos) e 

cimentação do espação anelar (entre o diãmetro de perfuração e o revestimento), 

medida que impede o fluxo interno de mananciais superficiais. 
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9.9 Estado de conservação dos poços 

No munícipio de Paracuru foram identificados vários poços abertos sem 

qualquer preocupação com a confecção de um envoltório de proteção sanitária, 

facilmente contaminadas por águas servidas ou de escoamento superficial. Poços 

construídos sem qualquer revestimento ou desprovidos de tampa de proteção de boca, 

em contato direto com a luz solar, poeira, lixo, etc. 

Poços construídos em regiões não servidas por rede de energia elétrica, 

captando-se água por meio de baldes contaminada pelo contato com o solo. Foram 

encontrados tambémpoços abertos e em seguida abandonados, transformando-se em 

futuros depósitos de lixo contaminando em muitos casos de forma irreparável o lençol 

freático. 

A educação pode se constituir em importante ferramenta nesse sentido. Por 

meio dela, torna-se possível reconstruir uma idéia do lixo mais compatível com a nova 

tendência mundial, pelo menos em discurso, de atuar sobre a conservação dos poços. 

Para tanto, torna-se necessário que cada um comece com uma reflexão sobre a 

limpeza da área em volta dos poços em sua casa; fique atento ao desperdício tão 

comum em nossa cultura e desenvolva a capacidade de julgar as razões pelas qual 

determinado método de tratamento é escolhido em detrimento de outro. As pequenas 

atitudes do cotidiano tomadas por um cidadão podem não só modificar as atitudes de 

outros como também podem ser responsáveis por uma mudança significativa no hábito 

diário da população. 

Foi possível perceber que a população não demonstra uma preocupação com 

o meio ambiente nas atitudes do seu cotidiano. Na realidade, a preocupação está muito 

mais no plano teórico que no prático, exceto no que diz respeito ao gasto de água. As 

pessoas apontam ter um entendimento correto da forma como proceder, mas suas 

atitudes ainda não são compatíveis com o que se espera de uma sociedade que 

caminha (ou quer caminhar) em direção à preservação do meio natural. Apesar da 

importância das atitudes individuais, o coletivo também necessita acontecer. 

No que diz respeito ao lixo, à sua deposição, seu destino e sua produção não 

são feitos de forma correta, corroborando os dados de pesquisas urbanas onde 

grandes quantidades de dinheiro são utilizadas na retirada de lixo dos grandes centros 

e para seu respectivo tratamento.Porém, como previamente destacado, as únicas 

atitudes tomadas pelos entrevistados que refletem preocupação ambiental são as 



61 

relacionadas ao uso da água. Foi possível perceber isso, já que mais da metade dos 

participantes afirmaram se preocupar em evitar o desperdício da água através de 

pequenas atitudes, como por exemplo, no ato da sua higiene pessoal e a não utilização 

de mangueiras na lavagem de calçadas. 

O reconhecimento da crise ambiental se mostrou como uma realidade 

entendida por quase a totalidade dos moradores, revelando boa perspectiva que anima 

uma continuação das ações educativas ambientais para o desenvolvimento de uma 

nova forma de vida. Assim, verifica-se que, apesar de estar certa de que o meio 

ambiente enfrenta tempos difíceis, a sociedade ainda não tem se mobilizado 

efetivamente pra combater esse vicio. Essa omissão parece refletir uma relação com a 

falta de informação e ao desconhecimento. 

Como os poços abandonados não são devidamente tampados e lacrados, não 

consegue assim impedir que a água da chuva, muitas vezes contaminada com 

agrotóxicos e outros agentes poluidores, cheguem ao aquífero. Poços clandestinos em 

funcionamento também ameaçam a qualidade da água, já que não passam por 

qualquer tipo de fiscalização e controle dos órgãos responsáveis. Na Foto 13 ver obra 

de captação para abastecer unidade de saúde e na Foto 14 ver unidade de captação 

para abastecer pousada. 

Foto 15-Poço (PN 31) inaugurado em 2004, para abastecer a Unidade de Saúde da Família, José 

Paulino de Albuquerque. Localidade: Jardim de Cima Pedra Branca. Coordenadas: 9613710/497496 

(UTM/SAD 69). 

(Fonte: Autores, Fev. 2014) 
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10. FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO 

Entende-se por poluição das águas como o processo de adição de substâncias 

ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, alterem a natureza do corpo 

d'água de uma maneira tal que prejudique os legítimos usos que dele são feitos. 

A poluição dos recursos hídricos pode ser originada por processos naturais ou 

antropogênicos de natureza orgânica ou mineral, radioativa, termal, doméstica ou 

industrial (Figura 6). 

Figura 6- Fontes de poluição hídrica. 

Derrames acidentais 

Fonte: Rebouças, 2006 

Entre os principais agentes poluidores da água estão relacionados: 

• A matéria orgânica provocando consumo de oxigênio, mortandade de peixes, 

ocorrência de maus odores e de condições tóxicas, etc; 

• O material em suspensão, levando a problemas estéticos, depósitos de lodo, 

adsorçãode poluentes; 

• Os nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, conduzindo ao crescimento 

excessivo de plantas, cuja posterior decomposição irá prejudicar o balanço de 

oxigênio do corpo d'água; 

• Os microrganismos patogênicos, provocando o surgimento de diversas 

enfermidadesde veiculação hídrica; 
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As formas como estes poluentes chegam aos mananciais do município de 

Paracuru são variadas, podendo ocorrer de forma pontual, isto é, concentrada no tempo 

e espaço ou de forma difusa. A origem destes poluentes é diversa, podendo situar-se 

tanto no ciclo hidrológico como no próprio sistema de abastecimento da água. 

Nota-se que as construções e pavimentações na cidade de Paracuru reduzem 

a infiltração da água no subsolo. Em geral, a água da chuva é captada e dirigida, por 

meio de redes pluviais, a rios ou mares e, portanto, a infiltração no solo é reduzida. 

Nota-se também que a água captada por poços, em sua maior parte, também não 

retorna para o subsolo. Depois de usada, é conduzida por redes de esgotos ou pluviais ' 

para destino semelhante. 

Em Paracuru, cidade implantada sobre domínios hidrogeológicos porosos, o 

rebaixamento do nível do lençol freático provocado pela captação excessiva acarreta 

um fenômeno indesejável. A água do mar tende a avançar em sub superfície (intrusão 

salina), provocando a salinização da água captada nos poços e, assim, fazendo-a 

imprópria para o consumo. 

Normalmente, a iniciativa pública tenta controlar a situação. A tarefa, 

entretanto, nem sempre é das mais fáceis, pois se estima que o número de poços sem 

autorização seja considerável. O usuário também precisa estar atento principalmente 

para o constante monitoramento da qualidade. Os volumes extraídos dos poços 

também interferem no avanço da cunha salina. 

O bombeamento tende a acionar o fluxo subterrâneo em direção aos poços, 

provocando cones de rebaixamento que podem atingir profundidades mais elevadas 

por se tratar de aquífero poroso livre. Deve-se salientar que novas fontes de poluição 

podem surgir e nada garante que uma água, hoje considerada própria para o consumo, 

assim se manterá no futuro. 

10.1 Cemitérios 

A infiltração e percolação das águas pluviais através dos túmulos e solos 

provoca a lixiviação de uma série de compostos químicos orgânicos e inorgânicos 

através da zona não saturada, podendo alguns destes compostos atingirem a zona 

saturada e, portanto poluir o aquífero da região de Paracuru (Ver Foto 16): 
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Foto 16 - Cemitério do município de Paracuru, Ceará. Localidade: Centro. 
Coordenadas: 9622572/497203 

(Fonte: Autores, Nov. 2013) 

Portanto, o monitoramento das águas subterrâneas na vizinhança dos 

cemitérios é de grande importância nos estudos ambientais. A contaminação pode 

atingir as águas subterrâneas através do necrochorume. 

Em determinadas condições geológicas, o necrochorume atinge o nível freático 

praticamente íntegro, com suas cargas químicas e microbiológicas, desencadeando a 

sua contaminação e poluição. Os vetores assim introduzidos nas águas subterrâneas, 

graças ao seu escoamento, podem ser disseminados nos entornos do cemitério, 

podendo atingir grandes distâncias, caso as condições hidrogeológicos assim o 

permitam. 

De acordo com Art. 12, da Resolução CONAMA número 237, de 1997, os 

cemitérios devem seguir as seguintes diretrizes: 

• Distância mínima de 250 metros entre covas e poços, poços artesianos e fontes 

usadas de água para consumo humano; 

• Distância mínima de 30 metros entre covas e outras fontes ou cursos de água; 

• Distância mínima de 10 metros entre covas e sarjetas; 

• Enterro proibido com o corpo em contato com a água e o fundo da cova deve ser 

acima do nível do lençol freático na região. 
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10.2. Tanques de Armazenamentos de Combustível (Postos de Serviços) 

Um dos mais frequentes casos de contaminação de aquíferos em centros 

urbanos refere-se a tanques enterrados, sendo que o grande número de 

contaminações por postos de combustível decorre da grande quantidade de 

empreendimentos, da estocagem de produtos perigosos e altamente tóxicos, que 

mesmo em pequenas perdas causam potencialmente grandes plumas contaminantes, 

da dificuldade de detecção de vazamentos em tanques subterrâneos e da falta de 

fiscalização adequada. 

Atualmente, recomenda-se que em áreas de maior risco ambiental, os tanques 

tradicionais sejam substituídos por tanques de paredes duplas, com detectores de 

fugas e poços de monitoramento. Segundo dados da Petrobras o consumo de gasolina 

e óleo diesel no Brasil vem crescendo a uma taxa de 5 a 10% ao ano, sendo que em 

1998 o consumo destes combustíveis foi de 51,7 e 96,1 milhões de litros por dia, 

respectivamente (UHLY, S. & SOUZA,E.L. 2004). Apesar disso, no Brasil, estudos 

relacionados a contaminantes por vazamentos de tanques subterrâneos 

armazenadores de combustível (TSAC) são relativamente recentes. 

10.3 Águas Superficiais Poluídas (Lagoa, Canal de Drenagem). 

A descaracterização dos corpos hídricos tanto superficiais corno subterrâneos 

tem sido um ponto muito abordado entre os especialistas que desenvolvem pesquisas 

na região de Paracuru-Ce. Nestes ambientes, não somente o meio terrestre é 

degradado, o meio aquático é submetido a diversas formas de poluição e 

contaminação que muitas vezes levam estes recursos a um desequilibro do meio com 

consequências muitas vezes irreversíveis a toda fauna e flora que nele habitam e o 

utilizam para sobrevivência. 

Para Soffiati (1998), os ecossistemas aquáticos fazem parte do 

desenvolvimento da vida humana e tornam-se alvo impotente das atividades por eles 

desenvolvidas em seu meio. Uma lagoa, por exemplo, é um ecossistema com 

estruturas e dinâmicas próprias que respondem às agressões humanas. Suprimir um 

ecossistema lagunar significa, portanto, eliminar inúmeros nichos ecológicos, 

empobrecer a biodiversidade, produzir alterações no microclima e perturbar as 

permutas entre águas superficiais e subterrâneas, pelo menos. 
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A água representa, sobretudo, o principal constituinte de todos os organismos 

vivos, porém, nas últimas décadas, esse precioso recurso vem sendo ameaçado pelas 

ações indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a própria 

humanidade. 

Para Leal (2002), destacam-se como principais formas de degradação das 

condições naturais das águas superficiais: 

1. Lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais; 

2. Aterro das margens; 

3. Aceleração do assoreamento da bacia; 

4. Dragagens para retirada de areia; 

5. Degradação da vegetação terrestre no entorno da lagoa ou ao longo de tributários; 

6. Edificações à margem das lagoas. 

10.4 Saneamento Básico 

O aumento da concentração populacional demanda uma maior infraestrutura 

urbana de serviços e consequente uso dos recursos naturais, originando assim vários 

impactos ambientais. Desta forma, foi observado que os principais pontos potenciais de 

poluição concentrados no município de Paracuru são decorrentes da deficitária 

infraestrutura urbana de saneamento básico, que pode ser ilustrada na disposição a 

céu aberto dos resíduos sólidos, na praticamente inexistência de sistemas de 

esgotamento sanitário com o tratamento dos efluentes domiciliares, hospitalares e dos 

matadouros públicos, e na descarga da lavagem dos filtros em mananciais de 

abastecimento. 

11. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÃNEAS 

Motivado pela ampla disponibilidade de água subterrânea em Paracuru, 

identificou-se um consumo importante, podendo-se caracterizar como vital para as 

comunidades fixadas. Este recurso é extraído principalmente de poços tubulares 

profundos, poços tubulares rasos e cacimbas. Os principais usos das águas 

subterrâneas estão relacionados ao abastecimento público, aos segmentos industriais 

e domésticos. 
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As informações dos usuários apontam para um rebaixamento do nível da água 

subterrânea em períodos de estiagem, identificados principalmente na exaustão de 

alguns cacimbões, pois são os que captam as águas mais rasas. Neste contexto, deve-

se atentar para a possibilidade de cenários futuros onde fatores adversos podem 

comprometer a estabilidade do potencial aquífero, como: 

- Crescimento desordenado da cidade; 

- Impermeabilização das zonas de recarga; 

- Custo da água praticada pela Concessionária; 

- Ausência, ou fornecimento irregular, de água por parte da Concessionária; 

- Falta de água motivada por racionamento; 

-Períodos de seca. 

Diante do desenvolvimento populacional previsto para a cidade de Paracuru, 

associado à baixa oferta de água superficial, a ocorrência das alternativas acima pode 

'ocasionar um incremento significativo na utilização das águas subterrâneas. Portanto, 

ações diretas no sentido de controlar o uso e preservar as condições necessárias para 

recarga dos aquíferos são de suma importância na estabilidade da condição hídrica na 

região. 

11.1 Classificações da Potabilidade (Consumo Humano). 

De uma maneira geral, a qualidade da água destinada ao consumo humano 

não depende só das condições do manancial de origem, mas também das condições 

de preparação e de distribuição dessa água (processo de tratamento, sistema 

defornecimento de água, etc.). Portanto, há necessidade e conveniência dos órgãos 

competentes estabelecerem os limites gerais aceitáveis para as impurezas contidas 

nas águas, de acordo com o fim a que as mesmas se destinam. No caso da água 

destinada ao consumo doméstico são fixados os denominados "padrões 

de potabilidade". 

Os padrões de potabilidade indicam as condições que a água deve 

preencher para ser ingerida, e para outros fins domésticos, isto é, para que seja 

considerada uma água potável. 

Assim, os padrões de potabilidade ou de água potável são as quantidades 

limites que, com relação aos diversos elementos, podem ser toleradas nas águas de 

abastecimento, quantidades estas fixadas, geralmente por decretos, regulamentos ou 
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especificações. Podem ser estabelecidos, exigidos, adotados ou recomendados pelos 

diferentes organismos relacionados à saúde pública (poder público, órgãos 

internacionais, instituições técnicas), usualmente com pouca variação nas faixas dos 

valores de limites toleráveis. 

Em linhas gerais, estes padrões são físicos (cor, turbidez, odor e sabor), 

químicos (presença de substâncias químicas) e bacteriológicos (presença de 

microrganismos vivos). Normalmente as legislações específicas de cada região ou 

país, regem-se pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

No Brasil, os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle 

e vigilância da qualidade da água para consumo humano são estabelecidos 

pelo Ministério 	da 	Saúde 	através 	da 	Portaria 	número 	2914 	de 

2011 ( www.anvisa.qov.br  ).  

11.2 Características químicas das águas naturais. 

A importância química da água está no fato do seu poder de dissolver em 

maior ou menor intensidade quase todas as substâncias. Após a precipitação, 

especialmente na forma de chuva, á água escoa superficialmente ou se infiltra. Por isso 

todas as águas naturais contêm gases e sais minerais em solução adquiridos através 

do contato da água com o ar e, principalmente, com o solo. Neste caso os principais 

fatores de influência são a cobertura e a composição do solo. Na Foto 19 ver poço com 

água com bastante capa rosa o que indica a presença de ferro nos sedimentos. 

Foto 17- Água retirada do poço (PN 15) e colocada no reservatório. Nota-se a presença de uma 
coloração avermelhada no fundo do reservatório. Conhecida popularmente pelos moradores da região 
por "Capa Rosa". Localidade: Mocó, Paracuru-Ce. Coordenadas: 9621914/498869 (SAD 69). . 
Coordenadas: 9623874/497720(UTM /SAD 69). 

(Fonte: Autores, Jan. 2014) 
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A presença humana normalmente gera despejos domésticos e de processos de 

transformação, mesmo que a ocupação seja eminentemente rural, esses tipos de 

impurezas estarão presentes, embora na maioria das vezes mais dispersas. Em áreas 

agrícolas a qualidade natural da água pode ser alterada pela incorporação de 

defensivos que atingem o solo e são carreados pelo escoamento superficial, 

especialmente quando da ocorrência de precipitações atmosféricas. 

As características mais importantes para se qualificar quimicamente uma água 

são: pH, acidez, alcalinidade,dureza, condutividade elétrica, elementos e compostos 

químicos especiais. 

11.2.1. pH 

Define-se então pH como o cologaritmo decimal da concentração efetiva ou 

atividade dos íons hidrogênio (pH = -log 	). O desequilíbrio entre a quantidade 

desses íons no interior da massa d'água fará com que esta tenha um pH superior a 7,0 

(mais hidroxilas) ou inferior (mais cátions Hl. A relação dióxido de carbono-

bicarbonatos presentes nas águas naturais é o principal fator de definição do nível do 

pH, pois o dióxido dissolvido transforma-se em ácido carbônico. Apresenta relações 

fundamentais com acidez e alcalinidade. 

Do ponto de vista analítico, o pH é um dos parâmetros mais importantes na 

determinação da maioria das espécies químicas de interesse tanto da análise de águas 

potáveis como na análise de águas residuárias, sendo uma das mais importantes 

determinações no contexto da química da água. No campo do abastecimento de água 

o pH intervém na coagulação química e controle da corrosão. 

Águas com baixos valores de pH tendem a ser agressivas para instalações 

metálicas. O padrão de potabilidade em vigor no Brasil preconiza uma faixa de pH 

entre 6,5 e 9,5. Normalmente, a água apresenta-se boa para ingestão para pH na faixa 

de 5,5 a 8,0, sob a análise desta característica. Apresentou-se no município de 

Paracuru a média de pH de 5,85 em 82 mostras de águas possíveis de resultado, onde 

o maior pH encontrado foi no poço PNO5 no valor de 7,95 e o menor no poço PN 54 no 

valor de 4,24. A distribuição espacial para os valores de pH medidos nas águas 

subterrâneas está apresentada no Mapa 5. 
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O mapa de isovalores do pH da área apresenta variação de 4,24 até 7,95, com 

predominância de valores em torno de 7 para a porção nordeste do mapa. Na região 

central da área, na localidade do Boi Morto, o pH ficou em torno de 5 a 6, com uma 

leve tendência a acidez. Fato importante é a presença de baixos valores encontrados 

na localidade de Campo Semente, no centro da área. 

O valor médio de pH na área foi de 5,85 ficando inserido na faixa das águas 

ácidas, apresentando certo desequilíbrio dos íons presentes. Os padrões 

recomendados pela Portaria N°2914 do Ministério da Saúde (2011) considera um 

intervalo para o consumo humano entre 6 e 9,5. 

Um fato positivo foi a possível influência do Rio Curu sobre a água subterrânea 

local, pois se observa nas margens valores próximos a 7,indicando bastante equilíbrio. 

Como o pH é um parâmetro que pode sofrer muitas influências, apesar da medida in 

situ, o processamento dos dados foi realizado a fim de se obter uma idéia das 

condições e qualidade das águas da região. 

Assim pode-se resumir que uma água dura provoca uma série de 

inconvenientes: 

• É desagradável ao paladar; 

• Gasta muito sabão para formar espuma; 

• Provoca incrustações perigosas nas caldeiras e aquecedores; 

• Mancha louças. 

Quimicamente acidez é a capacidade de neutralização de soluções alcalinas, 

ou seja, é a capacidade da água em resistir às mudanças de pH em função da 

introdução de bases. Em geral, a acidez está associada à presença de CO2  livre. A 

presença de ácidos orgânicos é mais comum em águas superficiais, enquanto que nas 

águas subterrâneas é menos frequente a ocorrência de ácidos em geral. Em algumas 

ocasiões as águas subterrâneas poderão conter ácido sulfúrico derivado da presença 

de sulfetos metálicos. 

Do ponto de vista de águas de abastecimento ou mesmo sanitário, a acidez 

tem pouca importância. No campo do abastecimento de água o pH intervém na 

coagulação química, controle da corrosão, abrandamento e desinfecção. Águas com 

baixos valores de pH tendem a ser agressivas para instalações metálicas. 
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11.2.2 Alcalinidade 

Quimicamente definindo alcalinidade é a propriedade inversa da acidez, ou 

seja, é a capacidade de neutralização de ácidos. Em geral a presença de alcalinidade 

leva opH para valores superiores a 7,0, porém pH inferiores (acima de 4) não significa 

que não hajam substâncias alcalinas dissolvidas no meio aquoso. Os principais 

constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3), os carbonatos (C032-) e os 

hidróxidos (OH"), cujas formas são função do pH. Para pH superior a 9,4 tem-se 

alcalinidade e carbonatos e predominantemente de hidróxidos.pH entre 8,3 e 9,4 

predominam os carbonatos e ausência de hidroxilas. Para pH inferior a 8,3 e acima de 

4,4 ocorre apenas dureza de bicarbonato. 

De um modo geral as alterações de alcalinidade têm origem na decomposição 

de rochas em contato com a água, reações envolvendo o CO2  de origem atmosférica e 

da oxidação de matéria orgânica, além da introdução de despejos industriais. 

11.2.3 Condutividade elétrica 

A água pura é um meio isolante, porém sua capacidade de solvência das 

substâncias, principalmente de sais, faz com que as águas naturais tenham, em geral, 

alto poder de condutividade elétrica. Esta condutividade depende do tipo de mineral 

dissolvido bem como da sua concentração. O aumento da temperatura também eleva a 

condutividade. Apresentou-se no município de Paracuru a média de condutividade 

elétrica de 288,86us/cm em 82 poços possíveis de resultado, onde a maior foi 

encontrada no poço PN 08 no valor de 1125us/cm e a menor encontrada no poço PN 

59 no valor de 59us/cm. Sobre a condutividade elétrica de a área ver Mapa 6: 
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elétrica em poços na região de Paracuru-Ce. Mapa 6: Mapa com isovalores de condutividade 

73 



74 

O mapa de isovalores de Condutividade Elétrica (CE) teve o objetivo principal 

de identificar e avaliar as áreas quanto à qualidade das águas subterrâneas na região, 

sob influência das atividades que possam comprometer os aquíferos locais (Mapa 06). 

Desta maneira, observa-se grande parte da área com valores dentro dos limites 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, com águas boas 

para o consumo humano, de acordo com a relação sólida total dissolvida (STD) versus 

CE da água. De acordo com a OMS, a quantidade de STD limite para o consumo 

humano é de 1000 mg/I, o que equivale dizer que em termos de CE da água, o limite 

para o consumo humano é de aproximadamente 1500 1.1S/cm. O mapa diagnóstico de 

CE mostra valores abaixo de 1500 µS/cm, que estão distribuídos ao longo de uma faixa 

que corta toda a área de leste a oeste sendo os mais altos valores (variando de 830 a 

1125µS/cm) encontrados no sudoeste e noroeste da área. É importante ressaltar a 

presença de alguns altos valores nesta região, levando em consideração à proximidade 

da calha do Rio Curu que teoricamente funcionaria como um solvente, diluindo a 

presença de sais existentes nos mananciais próximos. 

Correlacionando o mapa de CE com o contexto geológico, nota-se a presença 

da faixa com águas condutivas ocupando a extensão da área que está sob o domínio 

dos sedimentos aluvionares argilosos, com vegetação caracterizada por carnaubeiras, 

predominando na planície fluvial do Rio Curu. 

Na porção oeste da área, observam-se valores variando de 50 a 6004/cm, 

mais precisamente nas localidades de Cabra Morta, Paracuru Beach, Alagadiço, 

Campo Semente e Bairro Atlântico. Logo, a área apresenta baixos valores de CE nos 

aquíferos presentes no Sistema Dunas/Formação Barreiras. 
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12. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A utilização das águas subterrâneas no Brasil é geralmente feita de forma 

empírica, resultando em frequentes problemas de interferências entre poços, redução 

dos fluxos de base dos rios, impactos em áreas encharcadas e redução das descargas 

de fontes e nascentes. 

Abordando-se o contexto geológico da área limite para a pesquisa, 

predominam os sedimentos da Formação Barreiras e Depósitos Eólicos Litorâneos e 

Sedimentos Quaternários do Rio Curu. 

A análise dos dados referentes ao recenseamento de poços executado no 

município de Paracuru permitiu estabelecer as seguintes conclusões: 

Dos 83 poços avaliados no mapeamento, foram registrados 70 poços tubulares, 

dos quais 2 são públicos e 67 são particulares e 1 sem informação, 11 poços amazonas, 

dos quais 3 são públicos e 8 são particulares, além de 2 poços mistos(amazonas/tubular) 

que são particulares. 

Em termos de Domínio Hidrogeológico predominam os sedimentos do Aquífero 

Dunas, onde se encontra a totalidade dos poços tubulares (83 poços) cadastrados no 

município. Depósitos aluvionares também estão presentes na região, entretanto 

parecem pouco explorados; 

Levando em conta os poços tubulares paralisados passíveis de entrar em 

funcionamento no município de Paracuru, pode haver um aumento na oferta de água 

do município de cerca de 40%, considerando poços públicos e privados, ou 16,6% 

considerando, apenas, os poços públicos; 

A profundidade média dos poços na área pesquisada é de 9,52 metros. os 

poços ativos da área estão assim distribuídos: 3 poços (3,5%) são mediamente 

profundos (20-50 m) e 78 (94%) foram considerados rasos (<20 m). 2 (2,5%) poços 

sem dados sobre a profundidade. 

O nível estático das águas de 79 poços, dos quais foram possíveis de resultado 

apresentou a média de 5,02m, com máximo de 14,3m e mínimo de 0,28 m. Onde 

resulta no predomínio de aquífero raso para a região, obtendo assim uma relação 

direta com a maior possibilidade de contaminação através de infiltrações de águas 

contaminadas. 
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Através do inventário dos poços foi possível uma avaliação quanto à vazão 

produzida por 24 poços com média de 2,4 m3/h, com base na análise estatística. Deve-

se salientar que estes dados são informativos ou aproximados através do tempo 

demandado para alimentar as caixas d'água, reservatórios comuns para os usuários da 

agua subterrânea e com volumes conhecidos. Esses dados não representam a real 

potencialidade do aquífero, mas sim o modo como está sendo operado em termos 

quantitativos. 

Apresentou-se a média de pH de 5,85 em 82 poços possíveis de resultado, na 

faixa das águas ácidas, apresentando certo desequilíbrio dos íons presentes.Um fato 

positivo foi a possível influência do Rio Curu sobre a água subterrânea local. Pois se 

observa nas margens valores próximos a 7, indicando bastante equilíbrio em alguns 

bairros. 

A média de condutividade elétrica foi de 288,86us/cm em 82 poços possíveis 

de resultado, onde os mais altos valores (variando de 830 a 11254/cm) foram 

encontrados no sudoeste e noroeste da área. É importante ressaltar a presença de 

alguns altos valores nesta região, levando em consideração à proximidade da calha do 

rio Curu que teoricamente funcionaria como um solvente, diluindo a presença de sais 

existentes nos mananciais próximos. 

Em se tratando de manutenção e preservação do manancial subterrâneo, 

aborda-se a falta de informação e total descaso com a conservação e manutenção dos 

poços. 

Constatou-se que a água dos poços tinha a finalidade para uso doméstico, 

consumo humano, para irrigação de culturas e para fins agrícolas, sobretudo na região 

de maior escassez de águas superficiais. 

Foram identificados vários poços abertos sem qualquer preocupação com a 

confecção de um envoltório de proteçãosanitária, facilmente contaminadas por águas 

servidas ou de escoamento superficial, com muito desgaste interno, e mal 

funcionamento devido à invasão de areia e detritos na parte interna da bomba. Detritos 

do solo, que se acumulam no poço e prejudicam o bom funcionamento das bombas, 

assim como possíveis rachaduras na estrutura, devido a desmoronamentos. Poços 

construídos sem qualquer revestimento ou desprovidos de tampa de proteção de boca, 

em contato direto com a luz solar, poeira e lixo. 
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Poços construídos em regiões não servidas por rede de energia elétrica, 

captando-se água por meio de corda / caçamba contaminadas pelo contato com o solo. 

Foram encontrados também poços abertos e em seguida abandonados, 

transformando-se em futuros depósitos de lixo contaminando em muitos casos de 

forma irreparável o lençol freático. 

Foi possível perceber que a população não demonstra uma preocupação com 

o meio ambiente nas atitudes do seu cotidiano. Na realidade, a preocupação está muito 

mais no plano teórico que no prático, exceto no que diz respeito ao gasto de água. 

No que diz respeito ao lixo, à sua deposição, seu destino e sua produção não 

são feitos de forma correta, corroborando os dados de pesquisas urbanas onde 

grandes quantidades de dinheiro são utilizadas na retirada de lixo dos grandes centros 

e para seu respectivo tratamento. 

Há campanhas publicitárias, sites informativos, palestras em locais formais e 

não formais de ensino, mesmo assim parece que a prática da educação ambiental não 

encontrou um meio eficiente de vencer as barreiras construídas, ano após ano, por 

uma população acostumada a degradar, consumir recursos e não repô-los, inserindo-

se aqui um dos grandes desafios da educação ambiental. 

Durante o estudo foi observado que a infraestrutura de saneamento básico de 

Paracuru não acompanhou o desenvolvimento econômico e o crescimento demográfico 

da região, revelando-se como potencial poluidor dos recursos hídricos superficiais, 

através do lançamento de efluentes provindos das atividades urbanas e rurais. Isso 

acarreta vários prejuízos ambientais, como a alteração da qualidade das águas e o 

aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica. 

Apesar da relevância da água subterrânea para o desenvolvimento 

socioeconômico, Paracuru ainda apresenta uma deficiência séria no conhecimento do 

potencial hídrico de seus aquíferos, seu estágio de explotação e a qualidade das suas 

águas. De forma geral, as águas subterrâneas de Paracuru, são de boa qualidade com 

propriedades físico-químicas bacteriológicas adequadas a diversos usos, incluindo o 

consumo humano. 

Embora as águas subterrâneas da área estudada possuam uma qualidade 

natural muito boa, as atividades antrópicas, nas últimas décadas, têm comprometido 

significativamente alguns aquíferos, onde o principal problema identificado são as 
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inadequadas construções, sem vedação sanitária, de poços rasos e profundos em 

conjunto com os poluidores externos. O que podem torná-los futuras fontes pontuais de 

contaminação das águas subterrâneas. 

Com base nas conclusões acima estabelecidas podem-se tecer as seguintes 

recomendações: 

• Seria interessante avaliar as potencialidades dos depósitos aluvionares que, 

aparentemente, são pouco explorados e poderiam constituir uma alternativa 

para abastecimento de diversas localidades; 

• Os poços desativados e não instalados deveriam entrar em programas de 

recuperação , para aumentar a oferta de água da região; 

• Todos os poços deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu 

funcionamento, principalmente em tempos de estiagens prolongadas; 

• Para assegurar a boa qualidade da água do ponto de vista bacteriológico devem 

ser implantadas, em todos os poços, medidas de proteção sanitária. 

É recomendada à avaliação das potencialidades dos depósitos aluvionares, 

que na área são pouco explotados; um programa de recuperação/instalação dos poços 

desativados e não instalados, para aumentar a oferta de água na região; a manutenção 

periódica de todos os poços da área, para assegurar o seu funcionamento, 

principalmente em tempos de estiagem. 

Finalizando, os tensores de origem antrópica presentes no sistema estuarino 

do Rio Curu resultam da falta de ordenamento do uso e ocupação do solo. Os 

problemas levantados no presente estudo estão, essencialmente, relacionados à falta 

de planejamento sustentável dos municípios e suas respectivas atividades econômicas, 

e, consequente, ineficiência dos serviços de saneamento básico. Desta forma, a 

compreensão das variáveis do macro ambiente e de como o sistema local funciona são 

fundamentais para o entendimento da situação atual e das possíveis tendências de 

mudanças no futuro. 
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