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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido na sede municipal de Frecheirinha, onde a área de estudo (51,88km2) 

encontra-se situada na porção noroeste do estado Ceará, limitando-se a Sul com Ubaj ara, Oeste com 

Tianguá e a Leste Coreaú. 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. A área apresenta um sistema hidrogeológico cristalino aflorante caracterizado pelo calcário 

Frecheirinha. Obteve-se um cadastro de 20 poços na sede municipal, sendo 19 poços tubulares público 

e 1 particular, sendo todos revestidos por PVC e 1 escavado construído de alvenaria pelo próprio 

material rochoso retirado na escavação, a partir de 51 poços cadastrados no banco de dados do 

SIAGAS com dados de profundidade , obteve-se uma média de 58,57m de profundidade, destes foram 

observados 42 (82,36%) poços com profundidade superior a 50m e 9 (17,64%) poços apresentaram 

uma profundidade entre 20 e 50 metros. Com  relação aos dados qualitativos destaca-se a Dureza Total 

cujas águas da sede do município classificam como águas muito dura, pois os valores são superiores 

200 mg/L de CaCO3, observando-se, que além desta, todos os valores estão dentro dos padrões de 

potabilidade da portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde do Brasil. Quanto ao uso das águas para 

irrigação, verificou-se uma salinidade de alto risco e um baixo risco de sódio, já a classificação iônica 

das águas subterrâneas foi identificada a predominância de águas bicabornatadas cálcicas (80%) e 

águas sulfatadas ou Cloretadas Cálcicas ou Magnesianas (20%). 

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



ABSTRACT 

This work was developed in the municipal seat of Frecheirinha, where the study area (51,88 km2) is 

inserted, located in the northwestern porfiou of the state Ceará, merely with Ubaj ara South, East and 

West with Tianguá Coreaú. Objective assessment of the situation and analysis of the works of uptake 

of groundwater in limestone Frecheirinha through its hydrodynamic characteristics, data construction, 

use and nature of the wells, as well as qualitative analysis of groundwater from chemical-physical 

parameters. The methodology consisted of literature, registration of wells, development of thematic 

bases, stages of fields, processing and integration of data and, finally, the preparation of the report. The 

area presents a domain hydrogeological crystalline limestone outcropping characterized by 

Frecheirinha. Obtained a record of 20 wells in the municipal seat, 19 public wells and one particular, all 

coated PVC, whose multiple purpose, and one built of masonry excavated by the rock material 

removed in excavation From 51 wells registered in the database SIRGAS with depth data, we obtained 

an average of 58.57 m depth, these were observed 42 (82.36%) wells deeper than 50m and 9 (17.64%) 

Wells had a depth between 20 and 50 meters. With respect to qualitative data highlight the Total 

Hardness whose waters of the municipal waters classified as very hard, because the values are higher 

than 200 mg / L CaCO3, noting that in addition to this, all values are within the standards potability 

recommended (2914/2011 MS of Brazil). Regarding the use of water for irrigation, there was a salinity 

of high risk and low risk sodium, since ion classification of groundwater was identified predominantly 

water bicabornatadas calcic (80%) and sulfated or chlorinated water calcic or magnesian (20%). 

Key - Words: Frecheirinha, groundwater, construction techniques, wells. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre tantas expressões que relatam a importância da água para a humanidade 

destaca-se "A água é a fonte da vida" como uma das mais pronunciada pelo homem. 

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. 

As águas subterrâneas, conforme Rebouças (2006), não são fotogênicas e, por 

isso, normalmente são menos lembradas, apesar de constituírem a maior parte de toda a 

água doce líquida do planeta (97%), e menos suscetível a poluição e contaminação. 

Toda espécie de produtos é derramada sobre os bens hídricos superficiais e os 

custos de tratamento para torna-los potáveis são elevadíssimos. Dessalinizar água, tratar 

água contaminada para uso animal, irrigação e para o consumo humanosão práticas 

comuns. 

No município de Frecheirinha- Ceará, sobretudo na sede, que passou a ser 

atendidadesde 1995 pelo serviço de abastecimento de água fornecida pela Companhia 

de Água e Esgoto do Estado do Ceará(CAGECE),observa-se uma mudança 

comportamental significativa da população,com o desuso quase que total, excetuando-se 

no período de estiagem, das águas subterrâneas e, consequentemente umdescaso com as 

obras de captação das mesmas. 

Este trabalho apresenta uma avaliação das águas subterrâneas na sede do 

município de Frecheirinha, levando-se em conta a potabilidade bem como a 

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

1.1 Localização e Acesso 

O município de Frecheirinha situa-se na porção noroeste do estado do Ceará, 

limitando-se a Sul com Ubajara, a Oeste com Tianguá e a leste Coreaú. (Figura 01). 

Compreende uma área de 202km2,inserida na carta topográfica Frecheirinha 

(FolhaSA.24-Y-C-VI). A sede municipal (área de estudo) compreende 51,881(1112. 

O acesso ao município, a partir de Fortaleza, pode ser feito pela BR-222 até o 

sopé da Cuesta da Ibiapaba, no município de Frecheirinha. Por estradas secundárias, 

atinge-se a sede, vilas, lugarejos, sítios e fazendas. 

1 
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1.2 Justificativas 

Este trabalho é parte parcial para conclusão do curso de graduação em Geologia 

que corresponde a um dos requisitos para a conclusão do Curso de Graduação em 

Geologia/UFC, tendo por objetivo o estudo qualitativo das águas subterrâneas na sede 

municipal de Frecheirinha. 

Dadaanecessidade fundamental que a água representa para as populações e com 

a existência de poços tubulares ativos na sede do munícipio, tornou-se imprescindível a 

realização de um estudo qualitativo dessas águas subterrâneas a fim de avaliar as obras 

de captação e as características físico-químicas das mesmas. 

1.3 Objetivos 

Os objetivos propostos foram divididos em geral e específicos. 

1.3.1Geral 

Avaliar a qualidade das águas subterrâneas no municípioe a situação atual das obras de 

captações. 

1.3.2 Específicos 

✓ Caracterizar a situação atual das obras de captação; 

✓ Realizar medidas "in situ" das águas subterrâneas a partir dos parâmetros 

Condutividade elétrica(CE), Sólido Totais Dissolvidos(STD), potencial 

hidrogeônico (pH), temperatura e NE em campo; 

✓ Realizar análises físico-químicas de dez (10) amostras coletadas na sede 

municipal; 

✓ Qualificar as águas subterrâneas de acordo com os padrões da Portaria N° 

2914/2011 do Ministério da Saúde do Brasil. 
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2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

O método aplicado envolve uma diversidade de atividades que foram 

direcionadas no sentido de compreender o desenvolvimento da pesquisa, seguindo um 

cronograma previamente estabelecido e dividido em etapas apresentadas a seguir. 

2.1 Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico compreendeu trabalhos referentes à geologia, 

hidrogeologia, aspectos socioeconômicos, geoambientais dentre outros. Esta pesquisa 

foi realizada junto aos órgãos públicos como CPRM (Serviço Geológico do Brasil), 

através do banco de dados do SIAGAS (Sistema de Informação de Águas Subterrâneas), 

COGERH (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos), SOHIDRA 

(Superintendência de Obras Hidráulicas), FUNCEME (Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos), SRH (Secretária dos Recursos Hídricos) e IPECE 

(Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará). 

2.2 Cadastros dos poços 

Nesta etapa foi atualizado o cadastro de poços tubulares e poços escavados 

(cacimbas) existentes na área de estudo através das informações fornecidas pela CPRM 

dentro do banco de dados SIAGAS/2012 e do Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos 

do Ceará a qual foram cadastrados 51 poços, sendo 4 poços amazonas e 47 poços 

tubulares. Esta etapa teve por objetivo verificar e atualizar "in situ" as diversas 

informações contidas nas fichas técnicas, completando as lacunas sem dados, e na 

medida possível, levantar novas informações junto às comunidades locais, tais como 

nome do atual proprietário, ano da perfuração, profundidade do poço, quanto ao uso da 

água captada e caracterizar principalmente como se encontra a atual situação do mesmo. 
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2.3 Elaboração de bases temáticas 

Inicialmente foram integradas as informações obtidas nas fases anteriores com o 

objetivo de gerar um arquivo de dados integrando as diversas informações sobre os 

poços, como: data de perfuração, situação das obras de captação das águas, finalidade, 

medidas in situ (pH, CE, T°C, STD e nível estático) entre outros, dando a este um 

tratamento estatístico utilizando planilhas eletrônicas e gerando-se bases para a partir 

dai fazer planejamento para novas atividades para ser executado o trabalho. 

Posteriormente foram confeccionados mapas preliminares com os poços do 

cadastro, convertidos para escala de trabalho adequada à finalidade, ou seja, 1:100.000. 

As bases foram geradas pelo programa de sistema integrado de georreferênciamento 

(SIG) fornecido pelo banco de dados do SIAGAS. 

2.4 Etapas de campo 

Esta etapa constou de duas fases, a primeira com objetivo verificar a 

acuracidadedos dados poços com medições "in situ" poços e complementar e/ ou 

adicionar novos dados. A segunda fase objetivou a coleta das amostras de água para 

análises laboratoriais. 

✓ Etapa 1: 

Esta fase ocorreu entre os meses de maio e junho de 2012, com 20poços 

selecionados para visitas (Apêndice A), tendo como base os cadastros dos 51 poços 

obtidos na CPRM/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), Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD), 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 para tais fins foram,o GPS (Marca GARMIM 

ETREX) para localização dos poços, medidor de nível d'água com eletro-sonoro 

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

OAKTON WATTERPROOF, como mostra o quadro 01. 
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Quadro 01- Equipamentos usados nas medições em campo nos poços tubulares e escavados. 

Medidor de nível d'água com eletro-
sonoro (modelo HSNA — 30). 

_.,....-- -..., ..---- 
‘4.-:-.1----- 

GPS (Marca GARMIM ETREX) para 
localização dos poços. 

Medidor de pH, T°C e 

condutividade elétrica (Marca 

OAKTON WATTERPROOF). 

✓ Etapa 2: 

Na segunda fase foram coletadas amostras de água de dez (10) poços (Apêndice 

B), dentre os vinte (20) poços visitados no município de Frecheirinha, que ocorreu no 

início do mês de outubro de 2012. Levou-se em consideração critérios pré-estabelecidos 

sendo eles: representatividade dos poços na área, facilidade de acesso ao poço, água 

direcionada para consumo humano e/ou irrigação, poços que com dados de perfil 
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construtivo, poços ativos e que estivesse próxima à fonte de poluição, tais como, lixo ou 

esgoto doméstico. 

2.5 Análise de amostra de água subterrânea 

As análises físico-químicas das águas foram realizadas no LANAGUA-Laboratório 

Núcleo de Água do Departamento de Química Analítica e Físico Química da UFC. Os 

procedimentos dos métodos empregados nas análises estão descritos no Standard Methods for 

theExaminationo aterandWastewater(APHA, 2005), como mostra quadro ilustrativo: 

Quadro 02- Procedimentos metodológicos das análises 

Parâmetro Unidade Método 

Cloreto mgC171 Argentimetrico (4500-CI-B) - APHA, 2005. 

Cor Verdadeira mg/I Espectrofotometria de absorção molecular (2120C) - APHA, 2005. 

Ferro mg Fe/I Espectrometia de absoção atômica (3111) - APHA, 2005. 

Oxigenio Dissolvido mg 02/1 
lodometria (modificação azida) (4500-0 B e 4500-0 C) - APHA, 
2005. 

pH - Eletrométrico (4500 H+B) - APHA, 2005. 

Sólidos dissolvidos 
Totais mg/I Gravimetria (2540 C) - APHA, 2005. 

Sólidos totais mg/I Gravimetria (2540 C) - APHA, 2005. 

Sulfatos mg SO4211 Cromatografia de íons - EPA. 

Turbidez UNT Nefelométrico (2130B) - APHA, 2005. 



Parâmetro Unidade Método 

Alcalinidade 

Bicarbonato mg CaCO3/L Potenciométrico (2320 B) - APHA, 2005. 

Alcalinidade Carbonato mg CaCO3/L Potenciométrico (2320 B) - APHA, 2005. 

Alcalinidade Hidróxido mg CaCO3/L Potenciométrico (2320 B) - APHA, 2005. 

Cálcio mg Ca/L Titulometrico com EDTA (3500-Ca B) - APHA, 2005. 

Cond. elétrica mS/cm Condutimetria (2510 A) - APHA, 2005. 

Magnésio mg Mg/L Método do Cálculo (3500-Mg E) - APHA, 2005. 

Sódio mg Na/L Espectrometia de absoção atômica (3111) - APHA, 2005. 

2.6 Tratamento e integração dos poços 

Após o término das etapas anteriores, esta fase constou da integração e discussão 

de todos os dados obtidos com a utilização de alguns softwares, como o Surfer(Versão 

8) para zoneamento de linhas de isolavores para STD e CE. 

As análise físico-químicas foram submetidas ao cálculo de balanço iônico, 

gráfico hidroquímico (PIPER) com a utilização do programa computacional QualiGraf 

(M6bus, 2003) e avaliados conforme a Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. 



3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

O município apresenta um quadro socioeconômico empobrecido, agravado pela 

irregularidade das chuvas. A população é de 12.991 habitantes. A densidade 

demográfica é de 71,68hab/lcm2  apresentando uma taxa de urbanização de 54,62%. 

(IBGE,2010) 

A Sede do Município tem abastecimento de água pela Companhia deÁgua e 

Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), fornecimento de energia elétrica pela 

Companhia Elétrica do Estado do Ceará (COELCE), serviço telefônico, serviços 

bancários, hospitais, hotéis, escolas de ensino fundamental e médio e um campusda 

Universidade Vale do Acaraú(UVA).Na área da saúde possui nove (09) unidades 

públicas e nenhuma unidade privada, dispondo de um (01) hospital geral e oito (08) 

centros de saúde. 

O PIB do município é de R$ 45.753,00 com arrecadação delmpostosobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em 2008 valor corrente (R$ 

mil) de 599. As principais atividades econômicas são agricultura de subsistência, como 

a cultura de feijão, milho, arroz e mandioca, além de monoculturas de algodão, cana-de-

açúcar e castanha de caju. Na pecuária extensiva destacam-se a criação de bovinos, 

ovinos, caprinos e suínos. Na área de mineração, a extração de calcário para a 

fabricação da cal representa uma importante fonte de ocupação e renda para o 

Município. O Calcário é considerado de excelente qualidade, sendo muito utilizado na 

construção civil, na correção do pH do solo (calagem do solo) e como insumo na 

criação de camarão em cativeiro.(IPECE, 2011). 
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4 ASPECTOS GEOAMBIENTAIS 

Nesse capítulo foram abordados os aspectos geoambientais da área, tais como 

clima, solos, vegetação, geomorfologia, hidrografia, geologia e hidrogeologia. 

4.1Clima 

O clima do município éTropical Semi-árido brandocom temperaturas variando 

entre 24°C e 36°C durante o ano de 2012 e com precipitação pluviométrica média de 

1.139,2mm, no período chuvoso e uma média anual de 600mm (FUNCEME,2012). 

4.1.1 Balanço hídrico 

É a operação que quantifica a diferença numérica entre as alimentações e as 

descargas de um sistema hídriconuma região e num intervalo de tempo específico, 

representando a soma das entradas (alimentações), das saídas (descargas) e das 

variações de armazenamento de um aquífero no intervalo de tempo definido (Gomes, 

2008). 

O cálculo do balanço hídrico foi realizado com a aplicação da fórmula de 

Thornthwaite (Equação 01), que considera as médias mensais de pluviometria (PPT) e 

temperatura (T), fornecendo a evapotranspiração potencial (ETP) e avaliação de 

evapotranspiração real (ETR), peunitindo a obtenção da infiltração potencial (I). 

A equação de Thornthwaite para calcular a ETP é (Equação 01): 

ETP = 16 (10T/ x K 

Onde: 

ETP = Evapotranspiração Potencial (mm); 

T = Temperatura média mensal em °C (referente ao período considerado); 
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I = Índice térmico anual; 

K = fator de correção que depende da latitude do lugar e da insolação média 

mensal; 

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

I= E 12 Ii 
1=1 

Onde: Ii = (Ti /5) 1,5 

T = temperatura média de cada mês do ano; 

i = índices térmicos mensais, que variam de 1 a 12 e somados dão o índice 

térmico anual (I). 

a = constante obtida em função do índice térmico, sendo dado por: 

a = 0,49239 + (1792 x 10 -5 I) — (771 x 10 -7 + 12) + (675 x 10 -9 13); 

O método proposto por Thornthwaite é considerado o mais adequado para áreas 

que apresenta alternância de estações secas e chuvosas bem distintas, permitindo uma 

correlação entre a precipitação e a evapotranspiração real, a partir de médias mensais de 

uma série histórica de dados,(Vasconcelos, 1999). 

O quadro 03 é resultado de uma série histórica de dados de temperatura (°C) e 

precipitação no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2010. 

A planilha para o cálculo do balanço hídrico HIDROCEL foi fornecida pelo 

laboratório de Climatologia do departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), onde esta foi desenvolvida por Gessivaldo(2006) durante o 

desenvolvimento do software HIDRIX (Cálculo do balanço hídrico segundo 

Thornthwaite&Mather 1955) de autoria e propriedade do mesmo. Com  intuito de 

auxiliar no aprendizado do modelo matemático proposto por Thornthwaite&Mather. 

Esta planilha busca atender ao meio acadêmico, principalmente aos estudantes da pós-

graduação. 
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Quadro 03- Dados da FUNCEME copilados para a planilha HIDROCEL para o cálculo do 

balanço hídrico. 

MÊS 

44 
T 

1 
EP 

-4 
Corr 

1 
ETP 

'I 
P 	

'I
P-ETP 

1 "." 
NegAc 

1 
ARM 

n 
ALT 

1 
ETR 

1 
DEF EXC 

-4  
R 

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

O 100 O 

JAN 27,0 142,6 1,04 148,0 143,02 -5,0 -5,0 95,14 -4,86 148,0 0,0 0,0 148,0 

FEV 26,5 132,9 0,94 125,0 167,6 42,6 0,0 100,00 4,86 125,0 0,0 37,7 129,9 

MAR 25,7 118,4 1,04 123,0 221,86 98,9 0,0 100,00 0,00 123,0 0,0 98,9 123,0 

ABR 25,5 115,0 1,00 115,0 220,76 105,8 0,0 100,00 0,00 115,0 0,0 105,8 115,0 

MAI 25,9 121,9 1,03 126,0 93,01 -33,0 -33,0 71,90 -28,10 121,0 5,0 0,0 121,0 

JUN 26,2 127,3 0,99 126,0 29,43 -96,6 -129,6 27,37 -44,53 74,0 52,0 0,0 74,0 

JUL 26,2 127,3 1,02 130,0 11,84 -118,2 -247,7 8,40 -18,98 31,0 99,0 0,0 31,0 

AGO 27,1 144,6 1,02 147,0 3,68 -143,3 -391,0 2,00 -6,39 10,0 137,0 0,0 10,0 

SET 27,3 148,7 0,99 147,0 0,22 -146,8 -537,8 0,46 -1,54 2,0 145,0 0,0 2,0 

OUT 27,5 152,8 1,03 157,0 6,81 -150,2 -688,0 0,10 -0,36 7,0 150,0 0,0 7,0 

NOV 27,5 152,8 1,00 153,0 9,8 -143,2 -831,2 0,02 -0,08 10,0 143,0 0,0 10,0 

DEZ 27,4 150,7 1,04 157,0 22,54 -134,5 -965,7 0,01 -0,02 23,0 134,0 0,0 23,0 

Totais - - - 1654 
1 

930,57 - - - - 
1,  

789 865 
-r--  

242 ® - 

Médias 26,7 - - - 77,5475 - - - - - - - - 

Onde: 

T (°C): Temperatura média mensal; 

EP (mm): Evapotranspiração Potencial; 

Corr (q): Fator de correção da evapotranspiração potencial com base na latitude; 

ETP (mm): Evapotranspiração Potencial corrigida pelo fator de correção; 

P (mm): Precipitação (médias mensais); 

P- ETP (mm): Precipitação Efetiva; 

NegAc (mm): Negativo Acumulado; 

ARM (mm): Armazenamento; 

ALT (mm); Alteração no armazenamento; 

ETR (mm): Evapotranspiração Real; 

DEF (mm):DéficitHídrico; 

EXC (mm): Excedente Hídrico; 

R (mm): Reposição Hídrica. 
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Os valores da Evapotranspiração Potencial (ETP), de acordo com os cálculos 

obtidos variaram de 115 mm em abril a 157 mm outubro e dezembro conforme (Quadro 

04). 

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

evapotranspiração potencial (ETP) e a precipitação (P), considerandoque o município 

tem uma capacidade de armazenamento (CA) de 100mm, onde este valor é arbitrado 

como uma média, que podem variar com a natureza do terreno. 

A evapotranspiração real anual média corresponde ao somatório das 

evapotranspirações médias mensais, onde a Infiltração potencial média mensal é 

calculada pela seguinte equação: 

 

Onde: 

I = Infiltração potencial; 

P = Precipitação; 

ETR = Evapotranspiração real. 

I = P - ETR 

Quadro 04- Evapotranspiração Potencial no município de Frecheirinha - CE, calculada pelo 

método de Thorntwaite (Período de 1990 a 2010). 

MESES P(mm) ETP(mm) P-ETP(mm) CA(mm) ETR(mm) I(mm) 

JAN 143,0 148,0 -5,0 95,14 148,0 -5,0 

FEV 167,6 125,0 42,6 100 125,0 42,6 

MAR 221,9 123,0 98,9 100 123,0 98,9 

ABR 220,8 115,0 105,8 100 115,0 105,8 

MAI 93,0 126,0 -33,0 71,9 121,0 -28,0 

JUN 29,4 126,0 -96,6 27,37 74,0 -44,6 

JUL 11,8 130,0 -118,2 8,4 31,0 -19,2 

AGO 3,9 147,0 -143,3 2 10,0 -6,3 

SET 0,2 147,0 146,8 0,46 2,0 -1,8 

OUT 6,8 157,0 150,2 0,1 7,0 -0,2 

NOV 9,8 153,0 143,2 0,02 10,0 -0,2 

DEZ 22,5 157,0 134,5 0,01 23,0 -0,5 

Legenda: P =Precipitação; ETP= Evaptranspiração o enc a ; P - E 1 P = Precipitaçao e e iva; 

ETR= Evapotranspiração real; I = Infiltração potencial. 

A partir desses cálculos, pode-se constatar que a infiltração potencial (I) anual 

é de 141,5mm, representando 15% do total da média anual da precipitação 
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pluviométrica, correspondendo assim a parcela de precipitação que contribui para a 

recarga subterrânea. 

A partir dos dados obtidos do quadro 04, foi elaborado o gráfico do balanço 

hídrico (Figuras 02 e 03) com três variáveis: precipitação, evapotranspiração potencial e 

evapotranspiração real, onde temos uma precipitação máxima até primeira metade do 

mês de abril com chuvas bem destacadas, logo em seguida a evapotranspiração real 

torna-se abruptamente superior durante todo o segundo semestre dos anos envolvidos na 

série histórica. 

Os primeiros semestres dos anos da quadra chuvosa que vai de fevereiro a 

maio, destaca o clima semi-árido predominante na região, que apresenta duas quadras 

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

semestre, ocorre um acréscimo das temperaturas onde a evapotranspiração potencial é 

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

a água precipitada é evaporada. 

Figura 02- Representação por zoneamento do balanço hídrico no período 1990 a 2010. 
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Figura 03- Representação gráfica do balanço hídrico no período de 1990 a 2010. 

4.2 Solos 

O solo da área em estudo no munícipio de Frecheirinha é classificado de acordo 

com a classificação da EMBRAPA/99 em: 

NEOSSOLOS LITÓLICOS — apresentam-se pouco desenvolvidos, rasos a muito 

rasos, possuindo apenas o horizonte A assente, diretamente, sobre a rocha (R), ou sobre 

materiais desta rocha em grau mais adiantado de intemperização, constituindo um 

horizonte C, com muitos materiais primários e blocos de rocha semi-intemperizados, de 

diversos tamanhos, sobre a rocha subjacente, muito pouco intemperizada ou compacta 

(R). 

LATOSSOLOS — compreendem solos com horizonte B latossólico, não 

hidromórficos. Os perfis são, predominantemente, profundos a muito profundos, sendo 

mais normais transições difusas e graduais entre os horizontes; são muito porosos e 

muito friáveis ou friáveis, quando úmidos e bem a fortemente drenados. 
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PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELO (Argissolos) — compreende solos com 

horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de atividade baixa, devido ao 

material do solo ser constituído por sesquióxidos, argilas do grupo 1:1 (caulinitas), 

quartzo e outros materiais resistentes ao intemperismo e saturação de bases (V%) baixa, 

isto é, inferior a 50%. São solos, em geral, fortemente ácidos e de baixa fertilidade 

natural. 

4.3 Vegetação 

A vegetação da área é a Caatinga (FUNCEME/IPECE), termo tupi que significa 

mata branca, aplicado na literatura e no meio popular para indicar a vegetação xerófila 

que ocorre no domínio semi-árido. Apresenta-seum pouco descaracterizada pela pressão 

antrópica. A área de estudo apresenta um conjunto de árvores e/ou arbustos. É 

constituída por várias fisionomias. No município de estudo destaca-se a Caatinga 

Arbustiva Aberta que apresenta uma fisionomia diferenciada pela baixa densidade 

vegetal levando à denominação de Caatinga Arbórea Aberta. Ocorre na superfície 

sertaneja antiga que constitui na depressão interplanáltica cearense; Floresta 

Subcaducifólia Tropical Pluvial (Mata Seca), que ocupa os níveis inferiores dos relevos 

cristalinos e, portanto, à retaguarda da floresta existente, encontra-se a mata seca. Esta 

floresta recobre, ainda, relevos cristalinos mais baixos, chamados, no local, de serrotes, 

e as vertentes de níveis tabulares, menos favorecidos pelas chuvas. Encontram-se, 

também, indivíduos da mata úmida e da caatinga arbórea cuja faixa de amplitude 

ecológica permite viver neste ambiente. 

4.4 Geomorfologia 

O município de Frecheirinha situa-se no sopé da Serra da Ibiapaba e possui 

formas de relevo suaves e pouco dissecadas da depressão sertaneja, produto da 

superfície de aplainamento no cenozóico. No extremo-oeste do município vê-se o 

planalto custiforme da Ibiapaba, com altitudes próximas de 700 metros 

(FUNCEME/IPECE) (Foto 01). 
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Foto 01- Vista da geomorfologia e vegetação. Agosto/2012 Coordenadas: 297671/958041(UTM 

SAD 69) 

4.5 Hidrografia 

O município está inserido totalmente na bacia hidrográfica do Coreaú e tem como 

drenagens principais o rio Coreaú (em parte do limite com o vizinho município de Coreaú) e 

os riachos Ubajara e Jardim. 

4.6 Geologia 

A região está no contexto da Província Borborema, que é sistematizada por 

Santos et al (2000) em três segmentos tectônicos fundamentais, limitados por 

importantes zonas de cisalhamento brasilianas aqui denominados de Subprovíncia 

Setentrional, Subprovíncia da Zona Transversal ou Central e Subprovíncia Externa ou 

Meridional, as quais foram subdivididas em domínios, terrenos ou faixas, com base no 

patrimônio litoestratigráfico, feições estruturais, dados geocronológicos e assinaturas 

geofísicas. A área pesquisada está inserida na Região de Dobramentos do Médio 
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Coreaú, entidade geotectônica definida por Brito Neves (1975), que ocupa a porção 

noroeste do estado do Ceará, na Subprovíncia Setentrional. 

> Domínio Médio Coreaú 

Localizado a Noroeste (NW) da Zona de Cisalhamento Sobral—Pedro II, 

componente do Lineamento Transbrasiliano—Kandi, que apresenta direção NE—SW, 

Neoproterozóico, cinemática de transcorrência dextral, que o separa do Domínio Ceará 

Central. Esse domínio é formado pelas rochas do embasamento gnáissico 

migmatíticogranulítico, representado pelo Complexo Granja, e pelo conjunto 

supracrustal constituído pelos metassedimentos dos Grupos São Joaquim, Martinópole, 

Ubajara e Jaibaras. Santos (1999). 

O Complexo Granja é considerado embasamento da Faixa Martinópole—Ubaj ara. 

É constituído por ortognaisse TTG, granulitosortoderivados e paraderivados e 

migmatitos. A granulitização e a migmatização do Complexo Granja ocorreram no 

Neoproterozóico. A Faixa Martinópole—Ubajara compõe-se de sequências 

supracrustais de margem continental passiva, depositadas entre 775 e 808Ma, 

metamorfisadas em torno de 650 Ma. O Grupo Martinópole corresponde à unidade 

inferior, que se inicia por quartzito e metacalcário, intercalados com rochas 

metavulcânicas (Formação São Joaquim), seguidos por uma sequência 

metapelitocarbonática (formações Covão e Santa Terezinha). O Grupo Ubajara é 

constituído por sedimentos clastopelíticos (formações Trapiá e Caiçaras), com uma 

importante fácies carbonática (Formação Frecheirinha), a qual é superposta por uma 

recorrência clastopelítica (Formação Coreaú), toda seqüência sendo interpretada como 

de ambiente flúvio-marinho. Pequenos rifles implantados ao longo de algumas zonas de 

cisalhamento brasilianas superpõem essas seqüências e são interpretados como bacias 

extensionais ou de escape eocambrianas ou cambro-ordovicianas (Brito Neves, 1999). 

Nesse trabalho monográfico é dada ênfase a área de estudo onde se situa o objeto de 

pesquisa. 

> Formação Frecheirinha 

Tem ocorrências de rochas calcárias, distribuindo-se em faixas irregulares na 

região compreendida entre a Serra da Ibiapaba e a Serra da Meruoca. Sua área tipo de 

ocorrência situa-se em torno da cidade de Frecheirinha, que cede seu nome à Formação. 
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Litologicamente é constituída de metacalcários pretos, cinza-escuros e cinza azulados, 

raramente cremes e rosados, de granulação fina, bastante impura e com intercalações 

eventuais de delgados leitos de margas, metassiltitos e quartzitos escuros. Seu ambiente 

deposicional é marinho raso (plataformal). 

Os calcários da Formação Frecheirinha são compostos mineralogicamente 

essencialmente de calcita e, em quantidades subordinadas, dolomita, matéria argilosa, 

óxidos de ferro e quartzo. A calcita apresenta-se quase sempre como uma massa 

micrítica textualmente arranjada em mosaico, enquanto os veios recristalizados exibem 

caráter esparítico (BRASIL, 1979). 

Como essa unidade é caracterizada por contatos transicionais e 

interdigitados, intensamente dobrada e falhada, é difícil identificar sua espessura 

máxima, entretanto estimasse que seja da ordem de 400-500 metros. Nos afloramentos, 

a Formação Frecheirinha apresenta-se em bancos sobrepostos de calcário preto ou cinza 

escuro intensamente cortado por veios de calcita e sílica, exibindo sempre superfícies de 

dissolução. 

Figura04- Mapa Geológico Simplificado de município de Frecheirinha/CE 

Mapa Geológico Simplificado do Município de Frecheirinha 

Fonte: Atlas Digital de Geologia e Recursos Minerais do Ceará (CPRM), 2003. 
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4.7 Ilidrogeologia 

O municípioestá inserido em dois domínios hidrogeológicos: Cristalino e o 

Sedimentar (Mapa), descritos a seguir. 

✓ Sistema Cristalino: 

As rochas metassedimentares predominam totalmente na área e, em função dos 

níveis de metamorfismo e silicificação, praticamente não apresentam mais uma 

porosidade primária. 

Nas rochas cristalinas típicas a ocorrência da água subterrânea é condicionada 

por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por 

reservatórios aleatórios e descontínuos. Dentro deste contexto, as vazões produzidas 

por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação e dos efeitos do clima 

semi-árido é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições atribuem um 

potencial hidrogeológico baixo para esse domínio sem, no entanto, diminuir sua 

importância como alternativa de abastecimento em casos de pequenas comunidades ou 

como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem. 

✓ Sistema Sedimentar: 

Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos recentes, 

que ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a região e se 

apresentam como uma boa alternativa como manancial, tendo uma importância relativa alta 

do ponto de vista hidrogeológico, principalmente em regiões semi-áridas com predomínio 

de rochas cristalinas. A alta permeabilidade dos terrenos arenosos compensa as pequenas 

espessuras, produzindo vazões significativas. 
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5 AVALIAÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO 

Foi feito um levantamento sistemático das características técnicas construtivas e 

de uso e conservação das obras de captação. Essa análise objetivou compreender as 

condições de explotação e proteção dos aquíferos na área estudada. 

5.1Evolução de Construção dos Poços 

Com relação à evolução da construção dos poços, dos 51 cadastrados no banco de dados 

do SIAGAS (Figura 05), foram observadas na década de 90, as maiores construções depoços 

(39%). Entre os anos de 2000 a 2011 foram construídos 11 poços. 

Figura 05- Evolução das construções dos poços. 

Evolução das Construções dos Poços 

mo  total de poços 51 

Década 60 Década 70 Década 80 Década 90 Década 00 	Não 

Informado 

5.2. Tipo de Poços e Revestimentos 

Na sede do munícipio foram identificados dos tipos de poços entre os 

20visitados em campo (poços tubulares e escavados). 

5.2.1 Poços Tubulares 

Com relação aos poços tubulares visitados, os 18 poços apresentam revestimento 

de PVC (tubo geomecânico) e com o sistema de bombeamento por bombas submersas, 

com isso foram identificados problemas construtivos que foram relacionados à locação, 

cimentação e a proteção sanitária e seus respectivos abrigos, sobretudo os mais antigos 

(Foto 02). 
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➢ Locação 

As normas daAssociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-12244) 

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

de contaminação dos aquíferos ou poços de água na área referem-se à falta de 

saneamento básico tais como: fossas sépticas e lixões. Recomenda que as fossas 

sépticas estejam alocadas a 15m 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 (Foto 02). 

Foto 02- Observa-se lixo e esgoto na proximidade do poço, Multirão Bela Vista Agosto 

2012. Coordenadas: 297888/9583984 (UTM SAD 69). 
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> Cimentação 

Muitos poços não apresentam selo sanitário. A cimentação impede 

infiltrações superficiais ao longo do espaço anelar e isolar aquíferos da água de 

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

03). 

Foto 03-Exemplo de um poço sem selo e laje proteção ao nível do solo 

permitindo assim sua contaminação. Localidade: Barra, Coordenadas: 

297233/9583178 (UTM SAD 69) 

> Laje de Proteção 

A mesma 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 10,0 

cm de espessura concêntrica ao tubo de revestimento. 
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As fotos 04, 05 e 06 mostram respectivamente a situação de 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. 

Foto 04- Poço sem selo e laje de proteção ao nível do solo. Localidade: Papagaio 

na sede do município, Coordenadas: 297721/9585720 (UTM SAD 69). 
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Foto 05- Poços sem cimentação, lajes e tampas de proteção respetivamente, 

mostrando a falta de atenção com a obra de captação. Agosto 2012.Local: 

Centro onde está instalada a prefeitura. Coordenadas: 298472/9584672 (UTM 

SAD 69) 
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Foto 06-Poço localizado no centro da sede. Poço sem cimentação, laje e tampas 

de proteção, mostrando a falta de atenção com a obra de captação. Agosto 2012. 

Coordenadas: 298472/9584672 (UTM SAD 69) 

Entre os elementos de proteção superior das captações, foram observados na 

área aspectos técnicos deficientes quanto à laje de proteção e à tampa. A norma NBR-

1290/1990 afirma que deve ser construída uma laje de concreto envolvendo o tubo de 

revestimento com declividade do centro para a borda, espessura mínima de 15 cm e área 

não inferior a 1,0 m2. A coluna de tubos deve ficar saliente no mínimo 50 cm sobre a 

laje, de modo a impedir o acúmulo de água ao redor do poço como pode ser observado 

na figura 06. 
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Figura 06- Perfil construtivo de laje de proteção seguindo a norma NBR 1290/1990 

tampa de concreto creri'*;5 

tampa -galicazOdobradiça 
f\  
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Parede de concreto ou de 
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bomba na 

laje de 
cobertura 

luva que permite a passagem  
rut usivi h rio 	a ri rituri 

Fonte: Abastecimento de água do Meio Rural- UFCG 

Depois de concluídos todos os serviços, o poço deve ser lacrado com chapa 

soldada e tampa vedante de acordo com a norma NBR-1290/1990. Foram observadas as 

tampas dos poços, dos quais todas apresentaram tampa inadequada. 
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Quanto à desativação de poços, o fato mais agravante foi observado em um poço 

num prédio em ruínas do antigo Centro Social Urbano do município (Foto 07) que 

mostra o abandono, com ausência de tampa e laje de proteção sanitária representando 

assim, um risco com relação à poluição do aquífero. 

Fotos 07 - Poço abandonado localizado no Centro Social Urbano, mostrando uma 

potencial fonte de poluição do aquífero. Coordenadas: 298906 / 9584170 (UTM SAD 

69). 

5.2.2 Poços Escavados 

Quanto às cacimbas (poço escavado) foi observado apenas um (01), devido ser 

construídas nos quintais das residências, mas com a chegada da água encanada 

fornecida pela CAGECE, os moradores principalmente na sede do município passaram 

a não utilização mais as águas das cacimbas. 

Ressalta-se que alguns moradores transformaram esses poços escavados em 

fossas sépticas na instalação de seus banheiros o que seria uma grande ameaça para o 

aquífero. 
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O poço escavado, conhecido também por cacimba tem ampla utilização em 

função da sua simplicidade de execução e baixo custo (Foto 08). 

Foto 08- Próximo à cacimba foi construído um banheiro com grande risco de 

contaminação (Agosto/2012). Coordenadas: 297478/9583274 (UTM SAD 69). 

Os poços escavados na maioria dos casos são construídos em alvenarias feitas 

com o próprio material rochoso retirado na escavação (Foto 9). 

Os poços têm em média 10m, sendo que suas escavações gerais não ultrapassam 

poucos metros do nível d'água, devido à dificuldade de operação abaixo desse nível 

como também pela ocorrência do cristalino. 

O revestimento dos poços rasos 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 9. 
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Foto 9- Detalhe no Revestimento da Cacimba (Agosto/2012). Coordenadas: 
0297478/9583274 ( UTM SAD 69) 

Os poços visitados encontram-se revestidos, apenas na parte superior, reduzindo 

a proteção do aquífero de águas superficiais. 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 econômico 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. 

5.3 Tipo de uso e Finalidade 

As águas dos poços tubulares ativos visitados na área são usadas para 

diversos fins. Do total de 19 obras de captação uso das águas, temos 18 públicos para 

finalidades múltiplas e um poço particular para irrigação e consumo humano localizado 

na Fazenda. 
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Foto 10- Localidade sede municipal (Poço particular), vista mostrando o tipo de 

revestimento (PVC) e ausência de uma laje de proteção para obra de captação, sendo 

assim vulnerável à contaminação. Coordenadas: 298575/9583928 (UTM SAD 69). 

5.4 Profundidade dos poços 

A partir de 51 poços cadastrados no banco de dados do SIAGAS com dados de 

profundidade (Figura 07), obteve-se uma média de 58,57m de profundidade, com 

desvio padrão médio de 11,53 m. Destes foram observados 42(82,36%) poços com 

profundidade superior a 50m e 9(17,64%) poços apresentaram uma profundidade entre 

20 e 50 metros. 

31 



-c, 
co 

c 
ta 

45 

40 

35 - 

30 

25 

20 - 

15 

10 

> 
	

20 - 50 

Profundidade(m) 

Nível Estático (m) 
	

Ne de Dados: 51 

Não Informado 

5 5 10 

> 10 

O 
	

10 	20 
	

30 
	

40 

Nº de poços 

Figura 07- Profundidades dos poços do munícipio. 

5.5 Nível Estático 

Quanto ao nível estático dos 51 poços cadastrados no banco de dados do 

SIAGAS, 34(66,66%) poços não têm informações, 11(21,57%) poços estão entre 5 e 10 

metros e 6(11,77%) poços estão com profundidades superiores a 10 metros (Figura 08). 

Não foi possível a verificação do nível estático dos poços visitados devido estes estarem 

tampados. 

Figura 08- Nível Estático das águas subterrâneas do munícipio. 
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6 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A qualidade da água é um conceito relativo que assegura um determinado uso ou 

conjunto de usos. Um dos principais objetivos em se avaliar as características de uma 

água é constatar a observância ou violação dos padrões especificados para a sua 

qualidade (MESTRINHO, 1994). 

6.1 Consumo Humano 

Na classificação da água para Consumo Humano foi utilizado a Portaria N° 

2914/2011 do Ministério da Saúde. 

6.1.1 Condutividade elétrica (CE) 

A condutividade elétrica é a facilidade que um fluido tem de conduzir corrente 

elétrica, estando diretamente proporcional à sua concentração de sais dissolvidos sob 

forma de íons. 

Os valores de condutividade elétrica nas águas dos 20 poços em campo variaram 

de 708µS/cm (Caeral — Sede) a 1434 µS/cm (Vazante) com média de 934,45µS/cm 

(Figura 09). O valor de desvio padrão de 216,31µS/cm (Figura 09). 

Os valores considerados baixos da condutividade elétrica devem-se às pequenas 

concentrações dos constituintes em solução, enquanto que os valores mais elevados 

podem estar associados, pontualmente, a maiores concentrações de íons (cloretos) 

(RIBEIRO, 2001 apud GOMES, 2006). Ressalta-se que a Portaria N°2914/2011do 

Ministério da Saúde não estabelece valor máximo permissível para esse elemento. 
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Figura 09- Zoneamento da Condutividade Elétrica(Outubro 2012). 

6.1.2 Sólidos totais dissolvidos (STD) 

Os STD são definidos como a concentração total dos constituintes minerais 

presentes na água por unidade de volume, volátil ou não e pode ser calculada através da 

medida de condutividade elétrica, multiplicada por um fator que varia entre 0,55 e 0,75, 

que fornece uma boa estimativa do STD de uma água subterrânea. Segundo o padrão de 

potabilidade da Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde, o limite máximo 

permissível de STD na água para consumo humano é de 1000mg/1. 

Os valores obtidos dos STD das águas subterrânea no munícipio de Frecheirinha 

realizado em campo variam entre 507mg/1 (Sítio Barreira) e 1456mg/1 (Oiticica — Sede), 

como pode ser observado nasfiguras 10 e 11. 

As águas em relação a este parâmetro estão no limite máximo dentro dos 

padrões de potabilidade para o consumo humano. 
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Figura 10- Zoneamento dos Sólidos Totais Dissolvidos na área de estudo (Outubro 2012). 

Figura 11- Sólidos Totais Dissolvidos (STD) nas águas subterrâneas na área de estudo 

(Outubro 2012). 
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Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Nº DADOS: 20 AMOSTRAS 

■pH > 7 

■pH = 7 

1 pH < 7 

6.1.3 Potencial hidrogeniônico(pH) 

O balanço dos íons hidrogênio e hidróxido (OH) determinam quão ácida ou 

básica ela é. Na água quimicamente pura, os íons H+  estão em equilíbrio com os íons 

OH" e seu pH é neutro, ou seja, igual a 7. Valores menores que 7 são considerados 

ácidos e maiores são considerados básicos. Os principais fatores que determinam o pH 

da água são o gás carbônico dissolvido e a alcalinidade. 

Dentre as 20 medidas de pH amostradas em campo, os valores oscilam entre 

6,75 (Bairro Papagaio) e 7,50 (Bairro Caeral), onde 11 amostras tem caráter básico, 

sendo tolerável o uso para o consumo humano de acordo com a PortariaN° 2914/2011 

do Ministério da Saúde (VMP de 6,0 e 9,5), já 7 amostras apresentaram o caráter ácido, 

ou seja, pH < 7, podendo ser corrosivas e agressivas a certos tipos de materiais e ao 

mesmo tempo prejudiciais ao ser humano e apenas 2 amostras caráter neutro (pH = 7). 

Figura 12- pH das águas subterrâneas da área no período de junho 2012. 
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6.1.4 Dureza total 

A água é caracterizada pela presença de sais alcalino-terrosos (cálcio, magnésio, 

e outros) e de alguns metais, em menor intensidade. Quando a dureza é devida aos sais 

bicarbonatos e carbonatos (de cálcio, magnésio, e outros), denomina-se temporária, pois 

pode ser eliminada quase totalmente pela fervura; quando é devida a outros sais, 

denomina-se permanente. As águas duras, em função de condições desfavoráveis de 

equilíbrio químico, podem incrustar nas tubulações e dificultar a formação de espumas 

com o sabão (NBR 9896/1993). 

A dureza total é a soma da dureza temporária e da dureza permanente que é 

expressa em mg/L de CaCO3  independente dos íons que a estejam causando. O quadro 

05 mostra a classificação das águas subterrâneas quanto a dureza segundo Custódio & 

Lhamas (1983). 

Os resultados das 10 amostras em laboratório classificam as águas da sede do 

município como águas muito dura, pois os valores são superiores 200 mg/L de CaCO3  

como pode ser visto nafigura 13. 

Quadro 05 - Classificação das Águas Subterrâneas pela Dureza Total 

CLASSE DE ÁGUAS 
INTERVALO 

 
(mg/L de CaCO3) 

BRANDA < 50 
POUCO DURA 50 - 100 

DURA 100 - 200 

MUITO DURA > 200 

37 



Figura 13- Dureza total das águas subterrâneas (Outubro 2012). 
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6.1.5 Turbidez 

A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa 

quantidade de água, conferindo uma aparência turva à mesma. Essa medição foi feita 

com o turbidímetro, que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela 

amostra, com o de um feixe de igual intensidade, ao passar por uma suspensão padrão. 

Quanto maior o espalhamento, maior será a turbidez. 

De acordo com a Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde o valor máximo 

permitido para o consumo humano é de 5 UNT que são os valores expressos, 

normalmente, em Unidades Nefelométricas deTurbidez - UNT.  

Os valores de turbidez nas águas dos poços analisados em laboratório foram de 

0,12UNT (Hospital Municipal) a 0,54UNT (Goiabeiras), com média de 0,12UNT 

(Figura 14), ressaltando o poço P 10 (0,54UNT) comvalor acima dos demais. De acordo 

com a Portaria 2914/2011 todas as amostras estão dentro do padrão permitido para o 

consumo humano. 
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N° de dados:10 amostras 
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Figura 14- Turbidez das águas subterrãneas(Outubro 2012). 

6.1.6 Alcalinidade Total 

A alcalinidade é definida como a capacidade de uma água neutralizar ácidos, 

sendo uma consequência direta da presença ou ausência de carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos. A distribuição desta três formas na água é função de pH. Não tem 

significado sanitário para água potável, mas em elevadas concentrações pode conferir 

gosto amargo à mesma. 

Os resultados dos poços apresentaram valores de alcalinidade em mg/L de 

CaCO3  os seguintes valores 244,29mg/L (P 04 — Multirão Bela Vista) a 364,65mg/L ( P 

02 —Hotel Municipal) (Figura 15).O valor médio das águas coletadas dos poços é de 

295,54mg/L. 

A Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde não estabelece valor máximo 

permissível para esse elemento. 
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Figura 15- Alcalinidade total das águas subterrâneas (Outubro 2012). 

6.1.7 Magnésio (Mg2± ) 

O Mg2+  apresenta propriedades similares ao Ca2+, porém, é mais solúvel e mais 

difícil de precipitar, ocorrendo, em geral, sob a forma de bicarbonato. Em geral, as 

águas subterrâneas apresentam teores mais frequentes no intervalo de 1 a 40 mg/L 

FEITOSA et.al. (2008). 

Os valores de magnésio nas águas dos poços variaram de 7,86mg/L(P- 09 

Bairro Nossa Senhora de Fátima) a 23,81mg/L(P -10 Mutirão Goiabeiras) , com média 

de 14,49 mg/L (Figura 16). 

Ressalta-se que a Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde não 

estabelece valor máximo permissível para esse elemento. 
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Figura 16- Concentração de magnésio nas águas subterrâneas (Outubro 2012). 

6.1.8 Cloretos (C1") 

O cloro forma composto muito solúvel e tende a enriquecer, junto com o sódio, a 

partir das zonas de recarga das águas subterrâneas. Teores anômalos são indicadores de 

contaminação por água do mar, ou por aterros sanitários. Segundo a Portaria n° 

2914/2011 do Ministério da Saúde (MS), o valor máximo recomendável de cloreto na 

água destinada ao consumo humano é de 250 mg/L. 

As amostras de cloretos obtiveram os seguintes valores 87,55mg/1 (P 04 — 

Multirão Bela Vista) a 202,19mg/1( P 10 — Goiabeiras) (Figura 17), sendo assim os 

valores estão dentro dos padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria 2914/2011 

do MS. 
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Figura 17- Distribuição de valores de cloreto das águas subterrânea. (Outubro 2012) 

6.1.9 Sódio (Na) 

O sódio é um elemento químico quase sempre presente nas águas subterrâneas. 

Seus principais minerais(feldspatos, plagioclásios) são pouco resistentes aos processos 

intempéricos, principalmente os químicos. Os sais formados nestes processos são muito 

solúveis. Nas águas subterrâneas, o teor de sódio varia entre 0,1 e 100 mg/L, sendo que 

há um enriquecimento gradativo deste metal a partir das zonas de recarga (LEMOS & 

MEDEIROS, 2006). 

Segundo a Portaria N°2914/2011 do Ministério da Saúde, o valor máximo 

recomendável de sódio na água potável é de 200 mg/L. De acordo com os dados obtidos 

os valores estão dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria, variando 

29,22 mg/L (P 05 - Bairro Lapa) à 150,24 mg/1 ( P 02- Hotel Municipal) (Figura 18). 
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Figura 18- Distribuição de valores de sódio em mg/L para as águas subterrâneas (Outubro 

2012). 

6.1.10 Sulfato 

O sulfato representa sais moderadamente solúveis a muito solúveis. Altas 

concentrações de sulfato (acima do VMT) podem provocar efeitos laxativos e na 

presença de íons de magnésio e sódio pode causar distúrbios gastrointestinais 

(CUSTÓDIO & LLAMAS, 1983 in SANTOS, 2000 apud GOMES, 2006). 

Foram constatados teores de sulfato nas águas dos poços oscilando de 

13,91mg/1 (P 06 — Posto Frei Anastácio) a 36,48 mg/1(P 02 — Hotel Municipal), com 

média de 17,5 mg/L (Figura 19), estando todos os valores dentro do limite permitido 

(250mg/L) pela Portaria N° 2914/2012 do Ministério da Saúde. 
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Figura 19- Distribuição das concentrações em mg/L de sulfato. (Outubro 2012). 

6.1.11 Ferro Total 

O Ferro é um elemento persistentemente presente em quase todas as águas 

subterrâneas em teores abaixo de 0,3 mg/L. Suas fontes são minerais escuros (máficos) 

portadores de Fe, tais como a magnetita, biotita, pirita, piroxênios e anfibólios. O Ferro 

no estado ferroso (Fe2+) forma compostos solúveis, principalmente hidróxidos,(LEMOS 

& MEDEIROS, 2006). 

Apesardo organismo humano necessitar de até 19 mg/L de ferro por dia, os 

padrões de potabilidade exigem que uma água de abastecimento público não ultrapasse 

os 0,3 mg/L (op. cit, 2006). 

Na área de estudo, conforme os laudos realizados os valores foram 

inferiores ao limite de quantificação, ou seja, valores de ferro em mg/L menor que 

0,088 mg/L. 

6.2 Irrigação 

Na avaliação sobre a utilização de águas subterrâneas para irrigação, além da 

qualidade química das águas, outros fatores devem ser levados em consideração tais 

como: textura e estrutura do solo; tipo de manejo; método de irrigação empregado e 

tipos de culturas. 
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Na classificação da água para a irrigação foi adotado nesse trabelho a 

classificação do United StatesSalinityLaboratory (USSL). Esta classificação se 

fundamenta na razão de adsorção de sódio (RAS) e na condutividade elétrica da água. 

Segundo Gomes (2006), o SAR é o parâmetro que representa uma estimativa de 

quanto o sódio da água pode ser absorvido pelo solo (trocado pelo cálcio e/ou 

magnésio), e classifica a água como: excelente (0 < SAR < 10); boa (10 < SAR < 18); 

regular (18 5 SAR 5 26) e de má qualidade (SAR >26). 

As categorias de águas da classificação USSL são as seguintes: 

✓ Co - Águas de muita baixa salinidade. Podem ser utilizadas sem restrição para 

agricultura. 

✓ Cl- Águas de salinidade baixa. Podem ser utilizadas para irrigar a maioria das 

culturas, na maioria dos solos, com pequeno risco de incidentes quanto à 

salinização do solo. 

✓ C2 - Águas de salinidade média. Devem ser usadas com precaução, podendo ser 

utilizadas em solos silto-arenosos, siltosos ou areno-siltosos quando houver uma 

lixiviação moderada do solo. 

Os vegetais de fraca tolerância salina podem ser cultivados, na maioria dos casos, sem 

perigo. 

✓ C3 - Águas de alta salinidade. Só podem ser usadas em solos bem drenados. 

Apenas vegetais de alta tolerância salina devem ser cultivados. 

✓ C4 - Águas de salinidade muito alta. Geralmente não servem para irrigação, 

todavia podem ser excepcionalmente utilizadas em solos arenosos permeáveis 

abundantemente irrigados. Apenas os vegetais de altíssima tolerância salina 

podem ser cultivados. 

✓ C5 - Águas de salinidade extremamente. Utilizáveis apenas em solos 

excessivamente permeáveis e unicamente para palmeiras. 

Si✓ 	- Águas fracamente sódicas. Presta-se ao cultivo de quase todos os vegetais. 

✓ S2 - Águas medianamente sódicas. Podem ser utilizadas para solos de textura 

grosseira ou ricos em matéria orgânica e com boa permeabilidade. 

✓ S3 - Águas altamente sódicas. Há perigo de formação de teores nocivos de 

sódio na maioria dos solos, salvo nos solos gipsíferos. 
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Com base no diagrama de U. S. SalinityLaboratoryqueconsta de um gráfico 

semi-logarítmico, onde na abscissa localiza-se a condutividade elétrica da água a 25° C 

e na ordenada o SAR "SodiumAdsortionRation" (Figura 20) as dez amostras 

classificaram em C3 — S1, ou seja, um alto risco de salinidade (C3) e um baixo risco de 

sódio (Si). 

Figura 20- Classificação das águas subterrâneas na Sede municipal de Frecheirinha 

de acordo com o Diagrama de U.S.S.L. 
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6.3 Classificação iônica 

A classificação iônica das águas dos poços na área de estudo foi baseadano 

diagrama de Piper (Figura 21). 

Para representar o diagrama é feito em três campos onde são plotados os 

valores percentuais das concentrações dos principais constituintes iônicos para os 

cátions e os ânions, sendo possível identificar os fácies hidroquímicos. O cruzamento do 

prolongamento dos pontos na área do losango mostra sua posição e classifica a 

amostragem de acordo com o fácies. 

Observa-se pelo Diagrama de Piper que os ânions presentes em 10 amostras 

de águas subterrâneas apresentaram a predominância de águas Bicarbonatadas Cálcicas 

(80%) e águas Sulfatadas ou Cloretadas Cálcicas ou Magnesianas(20%) (Figura 21). 

Figura 21- Diagrama de Piper para Classificação das águas da Sede Municipal. 

CATIONS ÂNIONS 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A situação atual dos 20 poços visitados na sede do munícipio (foco do trabalho) 

mostrou que 19 poços estão em uso e apenas 01 abandonado. 

As observações de campo mostraram que todos os poços apresentavam altura 

dos tubos inferior a 50 cm. No que se refere à laje de proteção, observamos a sua 

presença em quase todos os poços, porém os seus estados de preservação bastante 

comprometidos dada a ausência de abrigos ou proteções, bem como o não cumprimento 

para as normas técnicas estabelecidas. 

De acordo com as dez análises físico-químicas, podem-se constatar que as 

concentrações de cálcio, pH, turbidez, sódio, magnésio, Condutividade elétrica, cloreto, 

sulfato e Sólidos Totais Dissolvidos estão dentro dos padrões recomendados pela 

Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde, já os valores obtidos para a dureza 

foram superior a 200 mg/L de CaCO3, sendo assim classificadas em águas muitos duras. 

A classificação iônica pelo diagrama de Piper identifica a predominância de 

águas Bicarbonatadas Cálcicas (80%) e águas Sulfatadas ou Cloretadas Cálcicas ou 

Magnesianas (20%). 

De acordo com o diagrama de U. S. SalinityLaboratory, as águas possuem a 

seguinte classificação: C3 — Si, ou seja, um alto risco de salinidade (C3) e um baixo 

risco de sódio (S1), sendo restritas para algumas plantações. 

Recomenda-se que os gestores disponibilizem periódicamente uma equipe 

para monitorar a situação dos poços e inspecionar, sobretudo os níveis d'água bem 

como manutenção de bombas para captação de água, além de coletas semestrais análises 

com laboratoriais para o devido monitoramento da qualidade dessas águas subterrâneas. 
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Base de dados: SIAGAS/CPRM 
Pesquisa realizada em 25/06/2012 
Poços do Município : frecheirinha 

Indexado por LOCALIZAÇÃO 

) ) ) ) 	) ) ) ) 	) ) ) 	) ) ) ) ) ) 

No PONTO 

SIAGAS 

COORDENADAS 	MUNIC 	LOC ALIZACAO 	 PROPRIETARIO 	 PERFURACAO  

UTMN 	I UTME 	 DATA 	IPROF. DATA 	¡LAB. 	I COND_ELETRICA DATA 	I SITUACAO 

01 2300019558 9583220 	297349 Frecheirir Barreira / Barra 	 SOHIDRA - SUPERINT. DE OBRAS Hl DRAULI 24/9/2002 25 19/10/2002 SEMACE/NUAM 710 

02 2300018572 9581633 • 296487 Frecheirir BARREIRAS 	 SUDENE 	 18/11/1998 60 22/11/1998 SÃO PAULO 812 03/12/1999 Equipado 

03 2300018571 9582411 • 301392 Frecheirir CAICARA DE CIMA 	 SUDENE 	 18/11/1998 54 22/11/1998 SÃO PAULO 1040 16/3/1999 Equipado 

04 2300019559 : 9582285 	294304 Frecheirir:  Coité 	 Comunidade Coité 	 23/9/2002 , 40 	, 29/10/2002 SEMACE/NUAM 1 720 

05 2300009817', 9583109 	299174 Frecheirir CRECHE RAIMUNDO FERREIRA PONTE 53 13/8/1998 , Fechado 

06 2300011867'  9588974 	303407 Frecheirir FAZENDA CAICARA 	 'TARCISIO ELIAS DE ALBUQUERQUE 	01/01/1978 60 13/8/1998 	CPRM ("in loco")1 2530 13/8/1998 ''Equipado 

07 2300011879 , 9589255 	299967 Frecheirir FAZENDA CAMPESTE DE BAIXO ALDENICE SUPRIANO DE AGUIAR 	04/01/1989 72 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1107 13/8/1998 Equipado 

08 2300011874 1  9594073 	291045 Frecheirin FAZENDA COUAN 	 FRAMCISCO SALES 	 01/01/1991 1  60 13/8/1998 'CPRM ("in loco") 364 13/8/1998 , Equipado 

09 2300011864 9591725 	302313 Frecheirir FAZENDA LAGOA DE DENTRO 	FRANCISCO VITOR DE AZEVEDO 	01/01/19981 100 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1225 13/8/1998 Abandonado 

10 2300011860 9591377 	301307 Frecheirir FAZENDA LAGOINHA 	JOSE SIANO DE AGUIAR 	 01/01/1991 65 13/8/1998 	CPRM ("Is loco") 1104 13/8/1998 , Fechado 

11 2300011866 9588261 	302011 Frecheirir FAZENDA OITICICA 	 VICENTE PAULA AGUIAR 	 03/01/1993'  75 13/8/1998 	CPRM ("in loco') 2790 13/8/1998 Equipado 

12 2300021222 9588842 	298057 Frecheirir Fazenda Pedra do Urubu 	COMUNIDADE FAZENDA PEDRA DO URUBU 10/05/2007 48 21/12/2007 , SEMACE 200,8 

13 2300011868 9590848 	305884 Frecheirir FAZENDA PENANDUBA 	REGINO CARNEIRO DE FRANCA 	01/01/1984' 60 13/8/1998 	CPRM (Sn loco")1 2140 13/8/1998 . Equipado 

14 2300011869 9592095 	307018 Frecheirir FAZENDA PENANDUBA 	• FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO 	01/01/1995 60 13/8/1998 	CPRM ("in loco")1 4450 13/8/1998 :Equipado 

15 2300011875 9586186 	296938 Frecheirir FAZENDA SALGADA 	 FRANCISCOSOUSA RAMOS 	 01/01/1982,  60 13/8/1998 	CPRM (Se loco") , 	2210 13/8/1998 .Equipado 

16 2300011872! 9589940 	293195 Frecheirir FAZENDA SANHARAO 	JOAO RIBEIRO DE LIMA 	 04/01/1960 70 13/8/1998 .CPRM ("in loco") ! 	989 13/8/1998 ; Equipado 

17 2300002782 9590324 	293668 Frecheirir FRECHEIRA 	 21/9/1965 50 

18 2300018575 9589953 	292738 Frecheirir, FRECHEIRAS 	 • SUDENE 	 16/11/1998 60 12/09/1998 !CPRM (Se loco") 867 03/09/1999 , Equipado 

19 2300000019 • 9584100 	298520 Frecheirir GR. ESC. ESTRADA CARRO VELHO 	 15/8/1993 44 

20 2300011882 9584310 	297414 Frecheirir GRUPO MANOEL DO CARMO PO PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 70 13/8/1998 ,CPRM ("in loco") 1571 13/8/1998 Não instalado 

21 2300018574 9589399 	293755 Frecheirir LAGOA DO BARRO 	 SUDENE 	 17/11/1998 54 	' 12/03/1998 ,CPRM ("in loco") 1, 	1023 13/3/1999 Equipado 

22 2300021992 9593208 	295347 Frecheirir Novo Oriente 	 Comunidade de Novo Oriente 	 03/05/2009'. 60 08/11/2009 .NUTEC 981,6 

23 2300021993'. 9587862 	301084 Frecheirir Oiticica dos Ribeiros 	 Comunidade de Oiticia dos Ribeiros 	03/10/2009 59 08/11/2009 NUTEC 2975,4 

24 2300011880 9581696 ,292577 Frecheirir PALMEIRAS 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  60 13/8/1998 'CPRM ("in loco") 2230 13/8/1998 Equipado 

25 2300002783! 9584834 1297630 Frecheirir PAPAGAIO SEDE 	 F.D.C. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO 17/5/1986  60 

26 2360021417 9589466 	291978 Frecheirir Pavão 	 Comunidade de Pavão 	 25/4/2008 1 60 06/09/2008 SEMACE 1032 

27 23000185731 9583599 	296483 Frecheirir PEDRA D'AGUA 	 SUDENE 	 18/11/1998',, 60 22/11/1998 ¡SÃO PAULO 906 12/03/1998 'Não instalado 

28 2300011878 9589365 '299333 Frecheirir POVOADO CAMPESTE DE CIMA JOSE ARMANDO 	 01/01/1991 60 13/8/1998 ,CPRM ("in loco") 1696 13/8/1998 ' Equipado 

29 2300009816 9583115 	299184 Frecheirir SEDE 53 	1  13/8/1998 	CPRM ("in loco")1 1292 13/8/1998 Equipado 

30 2300011876 9585098 	298489 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1994 60 13/8/1998 . CPRM ("in loco") 892 13/8/1998 'Não instalado 

31 2300011881 ! 9584247 	297320 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 70 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 880 13/8/1998 Equipado 

32 2300011885 9584861 	297848 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 60 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 909 13/8/1998 Equipado 

33 2300011886 9585679 	297633 Freche:Ar SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1997 60 13/8/1998 	CPRM 	loco*); 1163 13/8/1998 Não instak...o 

34 2300011887.. 9585692 	297732 Frecheirir.SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 60 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1245 13/8/1998 Equipado 

35 2300011888 9585744 	297829 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 60 13/8/1998 	CPRM (Sn loco") 1236 13/8/1998 ',Equipado 

36 2300011901 9583745 	298146 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1996 64 13/8/1998 	CPRM (Sn loco")', 1188 13/8/1998 Equipado 

37 2300011902 9583972 	297830 Frecheirir. SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1998 69 13/8/1998 	CPRM ("in loco') ; 	895 13/8/1998 Equipado 

38 2300011903 9583956 	298518 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1995: 65 13/8/1998 	CPRM ("in loco") ; 	1097 13/8/1998 Equipado 

39 2300011904 9584222 	298819 Frecheirir SEDE 	 'PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 66 , 	13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1828 13/8/1998 Equipado 

40 2300011906 9584474 	300908 Frecheirir SEDE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 60 13/8/1998 	CPRM ("In loco") 1525 13/8/1998 Equipado 

41 2300011865 9588209 	301621 Frecheirir SEDE - OITICICA 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1978 65 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 2240 13/8/1998 ;Equipado 

42 2300011871 9585206 	298595 Frecheirir SEDE- BAIRRO N. SRA. DE FATIA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1991 60 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1053 13/8/1998 ;Equipado 

43 2300019560 9581407 	298354 Frecheirir Sidema 	 Comunidade de Siriema 	 22/9/2002 64 29/10/2002 'SEMACE/NUAM 930 

44 2300009815 9581793 	298132 Frecheirir SIRIEMA 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 48 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1150 13/8/1998 Não instalado 

45 2300011870 9586299 	298822 Frecheirir SITIO GOIABEIRA 	 JOSE TIBUCIO DE AGUIAR 	 12/04/1981 66 13/8/1998 	CPRM ("in loco") 1507 13/8/1998 Equipado 

46 2300022881 9588002 	294241 Frecheirir Sitio Macaxeira 	 Comunidade de Sitio Macaxeira 	 13/2/2012 • 33 

47 2300022879 9586364 	291076 Frecheirir. Sitio Roça Velha 	 Comunidade de Sitio Roça Velha 	 17/2/2012 57 

48 2300022880 9588910 	304376 Frecheirir Sitio São José 	 Comunidade de Sítio São José 	 03/01/2012 49 

49 2300022878 9588192 ' 300279 Frecheirir, Sitio Várzea 	 Comunidade de Sitio Várzea 	 03/02/2012 29 

50 2300011900 9583445 	299119 Frecheirir VAR7_ANTE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINH/ 01/01/1997 50 13/8/1998 	CPRM ("in 1318  loco") 13/8/1998 'Equipado 

51 2300011873 9593936 • 295916 Frecheirir VILA NOVA 	 CARLOS ARAUJO 	 01/01/1997 60 13/8/1998 Equipado 

ANALISE_QUIMICA SITUACAO 
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Dados Coletados em Campo 

Poço N E Local Proprietário CE pH STD T°C Situação Finalidade do uso 

P- 1 298472 9584672 Sede Público 1040 7,3 676 28 Ativo Múltiplo 

P-2 300827 9583702 Caiçara de Cima Público 1285 6,81 835,25 25,4 Ativo 	• Múltiplo 

P-3 301416 9582384 Caiçara do Meio Público 1010 7 656,5 30,7 Ativo Múltiplo 

P-4 298792 9586280 Sítio Goiabeira Público 1090 6,8 708,5 29,5 Ativo Múltiplo 

P-5 298575 9585216 Multirão Goiabeira Público 846 7,14 549,9 33,5 Ativo Múltiplo 

P-6 297354 9584266 Sede Bairro Lapa Público 695 7,25 451,75 30,6 Ativo Múltiplo 

P-7 297370 9584650 Caeral Público 760 7,13 494 31,3 Ativo Múltiplo 

P-8 297903 9584846 Caeral Público 708 7,5 460,2 33,4 Ativo Múltiplo 

P-9 297721 9585720 Sede . Bairro Papagaio Público 907 6,75 589,55 30,7 Ativo Múltiplo 

P-10 297901 9585724 Sede Público 924 6,8 600,6 32 Ativo Múltiplo 

P-11 298503 9585076 Sede - Posto Público 808 6,9 525,2 30,4 Ativo Múltiplo 

P-12 296495 9581688 Sítio Barreira Público 780 7,14 507 32,4 Ativo Múltiplo 

P-13 297233 9583178 Barra Público 726 7,15 471,9 29,9 Ativo Múltiplo 

P-14 297888 9583984 multirao Público 691 7,2 449,15 30 Ativo Múltiplo 

P-15 298575 9583928 Sede Particular 778 7,02 505,7 32 Ativo Irigação e múltiplo 

P-16 298575 9583928 Hospital Público Público 780 7,12 507 30 Ativo Múltiplo 

P-17 297671 9580414 Siriema Público 1110 6,9 721,5 30 Ativo Múltiplo 

P-18 297671 9580414 Siriema Público 1105 7,37 718,25 32,5 Ativo Múltiplo 

P-19 299010 9583308 Varzante Público 1434 7,19 932,1 30,5 Ativo Múltiplo 

P-20 297320 9584247 Praça Matriz Público 1212 6,8 787,8 30 Ativo Múltiplo 
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Resultados dos Laudos 

Poços de Coletas UTM - N U"FM - E Localidade Goleio (Ing'1) Ferro Sulfato (nig I) Pb STF) (nigil) ST (niglI) Twhidez (UNT) 

p-01 9583928 298575 Hospital Municipal- Sede 102,83 <LQ 15,48 7,4 447,55 450,05 0,12 

p-02 9584672 298472 Prefeitura - hotel Municipal 185,52 <LQ 36,48 7,14 708,45 711,7 0,11 

p-03 9584247 297320 Praça Matriz 141,05 <LQ 28,81 6,96 617,45 622,2 0,16 

p-04 9583984 297888 Multirão Bela Vista 87,55 <LQ 14,25 7,19 377,75 379,75 0,1 

p-05 9584266 297354 Bairro lapa 118,81 <LQ 14,3 7,21 448,4 451,4 0,12 

p-06 9585752 297732 Posto Frei Anastácio- Papagaio 141,74 <LQ 13,91 7,06 497,15 500,4 0,1 

p-07 9585724 297901 Comunidade Frei Anastácio 143,13 <LQ 14,55 6,92 524,25 526,75 0,1 

p-08 9585076 298503 Posto - Sede 136,88 <LQ 18,98 7,01 503,8 508,3 0,12 

p-09 9585216 298573 Multirão Goiabera NSF 112,56 <LQ 17,31 7,36 471,95 477,2 0,13 

p-10 9586400 298841 Goiabera 202,19 <LQ 18,24 6,88 667,05 672,05 0,54 

Poços de Coletas UTM - N UTM - E Localidade Ale Bicarb ( tugi) Alc Carb (im, I) Ilidioxido (Ing'I) Calcio(ag/1) Comi Eleti ice (µs;cin) Magnesio (anil) Sódio(ing/1) 

p-01 9583928 298575 Hospital Municipal- Sede 	- 273,36 <LQ <LQ 196,78 • 0,9 14,76 - 58,7 

p-02 9584672  298472 Prefeitura - hotel Municipal 364,65 <LQ <LQ 178,36 1,42 12,38 150,24 

p-03 9584247 297320 Praça Matriz 347,82 <LQ <LQ 119,56 1,23 15,48 115,43 

p-04 9583984 297888 Multirão Bela Vista 244,29 <LQ <LQ 190,12 0,76 • 11,55 32,83 

p-05 9584266 297354 Bairro lapa 251,43 <LQ <LQ 235,98 0,9 12,86 29,22 

p-06 9585752 297732 Posto Frei Anastácio- Papagaio -268,77 <LQ <LQ 232,85 0,99 13,34 41,95 

p-07 9585724 297901 Comunidade Frei Anastácio 293,76 <LQ <LQ 262,64 1,05 18,1 42,15 

p-08 9585076 298503 Posto - Sede 276,93 <LQ <LQ 243,04 1,01 14,76 56,46 

p-09 ' 9585216 298573 Multirão Goiabera NSF 284,07 <LQ <LQ 216,38 0,94 7,86 57,79 

p-10 9586400 298841 Goiabera 350,37 <LQ <LQ 183,46 1,33 23,81 70,07 

Legenda: LQ - Limite de Quantificação ; STD - Sólido Totais Dissolvidos ; Alc Bicarb - Alcalinidade Bicarbonato; Alc Carb - Alcalinidade Carbonato 
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Localização da Área em Frechelrinha 
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CRONOLOGIA LITOESTRATIGRAFIA 

ERA Unidade Simb. Descrição LltológIca 

CENOZÓICO Aluvião oga  
Depósitos aluviais (localmente coloniais): argilas, areias argilosas, quartzos as e 
quarizofeldspatIcas. conotem-ler/dicas ou não, cascalhos e argilas orgânicas I fluvis 
, em parte com Influência marinha. 

NEO- 
PROTEROZOICO 

Grupo 
Ubajera 

Npuc 
Formação CoreaU: eubarcõseos e arcriseos de tonalidades cinzentas e 
cremes,grauvacas e greuvacas conglomeraticas, constituindo um conjunto 
com 	variações 	laterais 	e 	verticais 	de 	fácies 	r 	fluvial. 

Formação 	Frecheirinha. 	metacalcerlos 	pretos, 	cinza-escuros 	e cinza-aro- 
-lados. raramente cremes e rosados, de granulação fina, bastante impuros e com

NPuf 	Intercalações 	eventuais 	de 	delgados 	leitos 	de 	margas, 	metasslfillos 
e 	quartzitos 	escuros 	/ 	marinho 	raso 	(plataforma». 

N„,,,., 
Formação Caiçaras: ardósias vermelhas e roxo-avermelhadas, com clivagem bem 
desenvolvida, 	metassilltos 	e 	intercalações 	de 
metarenitos 	(ortoquartaitos), 	frequentemente 	cristalizados 
e 	cortados 	por 	veios 	de 	alfica 	! 	marinho 	raso 

NPut 
Formação Trapii: quadzitos conglorneráticos. arenitos grossos epimetamOrricoS. 
mal 	classificados, 	metarenitos 	finos 	a 	médios, 	com 
matriz 	sillico-argilosa 	de 	tonalidade 	cinza-clara 	/ 	litorâneo-fluelomarInha 

Esc.: 1:25.000 
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Mapa Hidrogeológico dos 
Poços da Região de Frecheirintia 
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