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Resumo – O Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba está localizado na porção mais setentrional 

da bacia da Bacia do Curu e sofre, no segundo semestre de cada ano, um problema crônico de 

escassez de água, uma vez que o volume liberado pelos reservatórios existentes à sua montante 

vai sendo consumido ao longo do vale. Uma solução proposta pelos irrigantes seria a captação, 

para o Perímetro, de cerca de 0,2m3/s do sistema de lagoas existente na região, caso haja 

disponibilidade hídrica para tanto. Esta vazão atenderia cerca de 124 irrigantes que exploram 

áreas individuais de 3,5 ha, situadas no Setor B da 1ª Etapa do Projeto nas proximidades da 

Lagoa da Cana Brava, a maior da Região. A utilização deste recurso, por um tempo determinado 

– cerca de seis meses por ano - aliviaria o stress hídrico do perímetro durante os períodos de 

crise e reduziria a dependência do Perímetro em relação à fonte hídrica Rio Curu. O presente 

estudo pretende avaliar, de maneira expedita, as  potencialidades hídricas destas reservas e 

desenvolver regras de exploração, no sentido de assegurar retiradas compatíveis com a recarga, 

de modo a não causar impactos negativos no sistema lacustre. 

Abstract – The Curu-Paraipaba Irrigation Project is located in the northern portion of Curu river 

basin and faces a chronic problem of water shortage during the second semester of every year, 

once the volume of water diverted from the existent reservoirs is consumed along the valley. The 

irrigators intend to pump, from the system of ponds existent in the area, a discharge equal to 

0.2m3/sec, if there is water availability for that. This discharge would assist around 124 

irrigators, which explore individual areas of 3.5 ha, located in the Sector B of the 1st stage of the 

Project, close to Cana Brava Pond. The use of this resource, during a certain time - about six 
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months a year -  would relief the project's water stress during the crisis periods and would also 

reduce its' dependence on Curu River.  

The present study intends to evaluate the water potentialities of these resources and to 

develop exploration rules in order to assure that negative impacts will not happen in the 

lacustrine system.  
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INTRODUÇÃO 

O regime hidrológico do Rio Curu, assim como todos os outros do Estado do Ceará, tem 

como características marcantes a intermitência e a grande variabilidade dos deflúvios anuais. 

Considerando ainda a predominância de solos cristalinos na bacia, com pouca capacidade de 

armazenamento de águas subterrâneas, as disponibilidades hídricas dependem fundamentalmente 

dos estoques de água acumulados em  reservatórios superficiais.  Há contudo, ainda pouco 

explorado, uma potencialidade de águas subterrâneas no baixo Vale do Curu, onde os solos são 

da Formação Barreira, de bom desempenho como aqüífero.  

Não obstante a impossibilidade de aumento da oferta hídrica, avaliada hoje em cerca de 

1,12 bilhões de metros cúbicos, as demandas por água  continuam a aumentar e a tendência é que 

os  conflitos entre os vários usuários - que vão desde pequenos agricultores de subsistência  até 

grandes agroindústrias - se acentuem cada vez mais. 

Estando localizado na porção mais setentrional da bacia (Figura 1), o Perímetro de 

Irrigação Curu-Paraipaba e em especial o Setor “B”, por situar-se mais a jusante, sofre com a 

escassez de água, uma vez que o volume liberado pelos açudes vai sendo consumido ao longo do 

vale. Considerando que os direitos de uso da água ainda não estão bem definidos na bacia – os 

pedidos de outorga têm sido muito pequenos desde 1995  e os mecanismos de sanção ainda não 

funcionam – não há como evitar o uso excessivo de água nas áreas à sua montante, acarretando 

uma grande insegurança quanto à quantidade de água efetivamente disponível para o Perímetro.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – A Bacia do Curu (Fonte: Kemper, 1996) 

Além do Rio Curu e de seus afluentes, o sistema hídrico existente na região é composto 

por um conjunto de lagoas e áreas alagadas. O presente estudo pretende, de maneira expedita, 

avaliar as  potencialidades hídricas destas reservas e desenvolver regras de exploração, no 

sentido de assegurar retiradas compatíveis com a recarga, de modo a não causar impactos 

negativos no sistema lacustre. 

O MEIO FÍSICO 

A área correspondente do Perímetro de Irrigação Curu Paraipaba está localizada no 

município de Paraipaba, Estado do Ceará, à margem esquerda do Rio Curu, entre as coordenadas 

3º 25’ e 3º 31’ de latitude sul e 39º 08’e 39º 16’ de longitude oeste  

A  1ª  etapa do projeto, implantada na década de 70, contempla uma área bruta de 2.650 ha 

(2.200 ha de área útil), abrangendo os setores B, C1, C2, D1, D2 e E, a serem explorados por um 

total de 522 famílias de colonos. A 2ª etapa do projeto, implantada na década de 80, situa-se a 

oeste da mancha que constitui a 1ª etapa, sendo formada pelos setores G e H, correspondentes a 



 

uma área de 1.150 ha, destinadas a 285 famílias de colonos. A 3ª etapa compreende uma área 

irrigável de 4.650 ha  e, embora desapropriada deste a década de 70, ainda não foi implantada.  

O SISTEMA HÍDRICO 

O sistema hídrico existente na região é composto, além do Rio Curu e seus afluentes, por 

um conjunto de lagoas e áreas alagadas (Figura 2). Segundo depoimentos de habitantes locais, as 

lagoas nunca secam, embora haja uma variação sazonal em seus volumes, o que evidencia a 

recarga das mesmas por fluxo subterrâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Sistema lacustre da região de Paraipaba - Ce 

O fluxo se dá, então, no sentido do litoral, passando pelas lagoas da Cana Brava, dos Patos 

e Lavradas. Aparentemente a Lagoa dos Patos não tem ligação superficial com as demais; é 

possível que em anos extremamente chuvosos seja formada uma ligação superficial desta lagoa 

para as outras que formam o sistema hídrico da Região, porém, essa possível ligação tem caráter 

temporário. A Lagoa das Lavradas, entretanto, é ligada à Lagoa do Sal Vermelho por um 

pequeno córrego, que por sua vez, divide seu fluxo em duas direções; para o nordeste, em 



 

direção à última das lagoas, a Gamboa Tampada e, para o norte, unindo suas águas à da região 

alagada denominada Lagamar, a qual também segue em direção a Lagoa Gamboa Tampada, que, 

finalmente, deságua no oceano, a oeste da foz do Rio Curu. 

RECARGA DO SISTEMA LACUSTRE  

Durante a quadra chuvosa a alimentação destes aqüíferos é de ordem pluvial, com 

infiltração direta ou por intermédio do Rio Curu. Entretanto, durante a estação seca, a 

alimentação das lagoas (e também da porção mais ao norte do Rio Curu) se dá pelo fluxo de 

retorno da água infiltrada durante a irrigação das culturas no Perímetro Curu - Paraipaba. Os 

usuários do complexo hídrico asseguram que, ao se iniciar o período de irrigação, o fluxo dos 

riachos que deságuam neste complexo sofrem um aumento considerável, rompendo, muitas 

vezes os pequenos barramentos existentes ao longo dos mesmos. Trabalhos elaborados na região 

identificaram também o aumento da vazão do Rio Curu após o trecho ocupado pelas áreas 

irrigadas (DNOCS,1975). 

A DEMANDA POR ÁGUA NO PERÍMETRO CURU-PARAIPABA 

Conforme informações verbais do Secretário de Agricultura da prefeitura local, em julho 

de 1999 apenas 1.800 ha dos 3.350 ha inicialmente implantados estavam sendo efetivamente 

irrigados no Perímetro Curu-Paraipaba, sendo a única fonte hídrica disponível, as águas 

regularizadas pelos reservatórios do Rio Curu. Segundo o mesmo, estava sendo disponibilizado 

pelo sistema operado pela COGERH apenas 1,3 m3/s, vazão insuficiente para suprir as 

necessidades hídricas do perímetro. 

Uma solução proposta pelos irrigantes seria a captação de cerca de 0,2m3/s do sistema de 

lagoas existente na região, caso houvesse disponibilidade hídrica para tanto. Esta vazão atenderia 

cerca de 124 irrigantes, que exploram áreas individuais de 3,5 ha, plantadas com fruteiras, 

notadamente o coco anão, situadas no Setor B da 1ª Etapa do Projeto, nas proximidades da 

Lagoa da Cana Brava. A utilização deste recurso, por um tempo determinado – cerca de seis 

meses por ano - aliviaria o stress hídrico do perímetro durante os períodos de crise e reduziria a 

dependência do Perímetro em relação à fonte hídrica Rio Curu. 



 

AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DO SISTEMA LACUSTRE 

Na ausência de dados da hidráulica do fluxo subterrâneo local, a avaliação das 

potencialidades hídricas foi feita através de medições de vazão do escoamento superficial.  

Em visita de campo, os pesquisadores identificaram - com ajuda de moradores locais e da 

carta planialtimétrica da SUDENE (carta de Paracuru)- os pontos chaves nos quais a vazão 

deveria ser medida, tais como o principal tributário do sistema lacustre e os trechos de ligação 

entre as lagoas. Cinco pontos foram identificados como importantes: Seção 1– Riacho São 

Miguel, principal afluente do sistema (Sítio Cacimbão); Seção 2 – Riacho São Miguel, à jusante 

do Sítio Cacimbão (montante da Lagoa da Cana Brava); Seção 3 – Lagoa Cana Brava (estrada 

Paraipaba – Alagoinha); Seção 4 – Seção do  riacho que liga a região alagada denominada 

Lagamar, alimentada pelos córregos Baixa d´Água e Muriti, à Lagoa Gamboa Tampada; Seção 5 

– Ligação entre a lagoa Sal Vermelho e a região do Lagamar e Seção 6 – Ligação entre a Lagoa 

Sal Vermelho e Gamboa Tampada (Figura 3). 

Das seis seções selecionadas para fins de representação do fluxo de águas na região,   duas 

não apresentaram condições favoráveis à medição. As descrições das seções e os respectivos 

resultados são apresentados na seqüência.  

Seção 1 - As medidas de vazão foram obtidas no leito do riacho São Miguel, a jusante de 

pequeno barramento, utilizando-se flutuadores. Segundo moradores do Sítio Cacimbão e de 

lavadeiras que utilizam aquele riacho, o período logo após a estação chuvosa é o de menor fluxo, 

sendo comum a obstrução do sangradouro, por parte do proprietário do sítio, para que a 

barragem acumule água.  Nos meses de maior fluxo, entretanto, o sangradouro tem que ser 

aberto sob pena da barragem ser rompida; o período de aumento do fluxo atestado por eles 

coincide com o início da irrigação no perímetro. A vazão nesta seção foi estimada em 0,2 m3/s.  

Seção 2 – Situada ao longo do Riacho São Miguel, a seção não apresentou condições 

favoráveis para que se efetuasse uma medição de vazões. Todavia, esta ausência de informação 

não compromete a análise dos fluxos de água. O local foi utilizado para coleta de qualidade de 

águas. Trata-se de águas extremamente rasas que na hora da visita estava sendo utilizadas por 

crianças da região para banho. Notou-se, durante a visita a campo que nesta região há o 

surgimento de vários olhos-d´água. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -Diagrama unifilar do sistema lacustre 

Seção 3 – Situa-se na Lagoa da Cana Brava em um ponto cortado pela estrada que liga 

Paraipaba à Alagoinha. A ligação hidráulica entre as partes da lagoa é feita por três bueiros com 

diâmetro de 800 mm; a medição de vazões foi executada nos tubos que formam os bueiros, a 

qual resultou em 0,33 m3/s. 

Seção 4 – Seção do  riacho que liga a região alagada denominada Lagamar, alimentada 

pelos córregos Baixa d´Água e Muriti, à Lagoa Gamboa Tampada. Nesta seção, a vazão 

corresponde àquela proveniente do Lagamar e parte da vazão da Lagoa Sal Vermelho. A vazão 

medida nesta seção foi de 0,95 m3/s.  

Seção 5 – Ligação entre a Lagoa Sal Vermelho e a região do Lagamar. Embora não 

houvesse passagem de água pelos bueiros naquele momento, moradores afirmaram que tal fato 

ocorreu na semana anterior à visita. 

Seção 6  – Ligação entre a Lagoa Sal Vermelho e Gamboa Tampada. Foi escolhida uma 

seção favorável a medida de vazão, a qual foi estimada em 0,75 m3/s.  



 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS E A QUALIDADE DAS 

ÁGUAS 

A prática da irrigação em Paraipaba, juntamente com os impactos positivos na economia 

da região, provocou também alguns impactos ambientais. O adensamento populacional na área 

pela presença dos irrigantes e de outras pessoas indiretamente beneficiadas resultam também na 

intensificação do uso da água para fins domésticos. A conseqüência direta, pela inexistência de 

uma rede de esgotos, desse adensamento humano é o aumento dos efluentes ricos em matéria 

orgânica. Esses efluentes resultam na eutrofização dos corpos de águas. 

Em Paraipaba, como na maior parte do Estado, não existe a cultura de monitoramento dos 

projetos relativo aos seus impactos. No que diz respeito à eutrofização, foram detectadas a 

presença de aningas (Montrichardia linifera) que são indicadores da forte presença de material 

orgânico nas águas residuais que chegam à lagoa.  A presença dessas plantas aquáticas, embora 

não representem motivo para alarme, indicam que se deve tomar alguns cuidados ou, pelo 

menos, iniciar um processo de monitoramento e avaliação. 

Foram realizadas análise de condutividade elétrica, cloretos totais e sólidos totais em 

amostras coletadas nas seis seções de controle estudadas. Os resultados, mostraram uma boa 

qualidade da água, mesmo para os rigorosos padrões do CONAMA para uso humano,  nos três 

aspectos em cinco das seis seções analisadas. Com respeito à seção 2, apenas o tema sólidos 

totais ultrapassou os padrões CONAMA. De fato, o lago na seção 2 é bastante raso e durante a 

visita estava sendo usado por crianças para banho, o que pode ter provocado o alto valor obtido. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos dados de vazão obtidos em campo e tomando como factível o modelo de 

recarga do sistema descrito anteriormente, propõe-se que a solução da crise de abastecimento de 

água ao Perímetro Curu-Paraipaba durante seis meses do ano, passe pela utilização das águas do 

complexo lacustre existente na região durante o período que antecede a estação chuvosa 

seguinte. 

Estima-se que uma retirada de 0,2 m3/s, conforme sugerido pelos irrigantes do perímetro, é 

bastante compatível com a recarga do sistema lacustre, haja vista ter se observado valores 



 

próximos a este ainda nas cabeceiras do  mesmo (Seção 1 : Q = 0,22 m3/s), em um período 

considerado, pelos moradores locais, como sendo de baixo fluxo. Valores de vazões bem 

superiores foram encontrados próximos à foz do sistema (Q = 0,75 a 0,95 m3/s), o que aponta 

para a existência de alimentação das lagoas pelo lençol freático  nesta direção. Com o início do 

período de rega das culturas no perímetro espera-se que, nos meses seguintes, as vazões 

aumentem consideravelmente, em virtude da água de retorno da irrigação. 

A retirada recomendada por este estudo é compatível ainda com os valores médios 

adotados na literatura especializada, a qual aponta para uma lâmina média de 8 mm por dia. 

Considerando as informações do funcionário da prefeitura de Paraipaba, de que, apenas 1.800 ha 

estejam sendo efetivamente irrigados, tem-se que: 

Q = 1.800 ha x 8mm x 1 dia = 1,67 m3/s                                    (1) 

Considerando que 30% desta vazão retorne ao subsolo por infiltração (água de retorno), 

encontrar-se um valor de recarga do sistema, apenas por esta fonte, da ordem de 0,5 m3/s, o que 

corrobora com a crença de que uma retirada nos níveis recomendados não venham causar 

impactos negativos nas lagoas da região. 

O local de captação ideal seria em algum ponto da Lagoa da Cana Brava, maior lagoa do 

sistema, com capacidade de armazenamento de cerca de 1,5 milhões de metros cúbicos. Uma vez 

que existe escoamento superficial entre esta e as lagoas à sua jusante, ou seja, há sangria dela 

para as demais, a retirada da água para irrigação, em níveis compatíveis com a recarga, estaria 

apenas reduzindo o total da descarga líquida a ser liberada para o oceano. Considerando ainda 

que grande parte da recarga é formada pela água que retorna da irrigação no perímetro, a 

utilização das águas da Lagoa da Cana Brava configuraria, em último caso, no reúso da água do 

rio Curu utilizada para irrigação, sem nenhum impacto ao sistema hídrico local.  

No que diz respeito à qualidade, as águas da lagoas de Paraipaba podem ser usadas sem 

restrições para os fins de irrigação. Há, todavia, uma precaução a tomar. A prática da irrigação é 

iniciada no segundo semestre de cada ano, havendo tendência a uma aumento da salinidade das 

águas subterrâneas, por serem alimentadas por retorno da irrigação. Embora não se deva esperar 

um acréscimo significativo da salinidade a ponto de inviabilizar os usos em irrigação, seria 

prudente um monitoramento dos padrões de qualidade. Esse monitoramento contribuiria com um 



 

aumento no conhecimento do processo de recirculação da água na área  e poderia propiciar um 

melhor manejo dessas águas de recirculação. Não se deve perder de vista que o adequado uso do 

sistema lacustre alimentado por retorno das águas de irrigação, pode ser uma alternativa para 

vencer as cíclicas crises no abastecimento de águas para a irrigação do Perímetro Curu-

Paraipaba.  
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