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RESUMO 
A dificuldade de acesso à água de boa qualidade é, em muitos locais, um fator limitante na capacidade 
de capitalização das famílias, visto o tempo despendido para sua captação e a perda do capital 
humano em sua busca. A inexistência de indicadores que mostrem como se dá esse processo de 
acesso, dificulta que administrações locais e regionais implementem políticas que respondam 
prontamente às necessidades locais. 
O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar as tipologias de acesso à água em uma bacia 
hidrográfica piloto no estado do Ceará. O trabalho consiste em um diagnóstico identificando e 
quantificando a maneira como as pequenas comunidades do vale têm acesso à água. A obtenção dos 
dados é feita através de pesquisa de campo junto às comunidades e aos órgãos competentes sobre 
como é realizada a captação de água para consumo humano. Apresenta-se uma tipologia do acesso, a 
arranjos tais como de redes de distribuição; chafarizes; olhos d´água; nascentes; cisternas; carros-pipa; 
cacimbas ou poços sendo estes dados  posteriormente comparados aos dados sócio-econômicos da 
área. Por meio deste trabalho busca-se auxiliar os tomadores de decisão no planejamento e 
implementação das políticas públicas de infra-estrutura no que diz respeito aos recursos hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 
A falhas ocorridas no gerenciamento dos recursos hídricos de maneira a equilibrar o processo 

oferta x demanda tem muitas vezes significado a escassez de água em quantidade e qualidade 
suficientes para o abastecimento das populações, tendo este fato acarretado a perda de capital 
humano, ou seja a perda econômica e social, devido ao tempo despendido pelas pessoas, em geral 
mulheres e crianças, na busca e na captação de água para sua sobrevivência e de suas famílias. 

A demanda por água aumenta a cada dia, além disso, um aumento do padrão de vida também 
induz a um maior consumo de água, portanto o desenvolvimento provavelmente é influenciado pela 
maneira como os recursos hídricos são trabalhados (Sullivan, 2002), como ocorre a sua gestão em 
termos de eficiência, como o problema da poluição é tratado, como se dá o processo decisório quanto 
aos diversos usos. 

Sullivan et al. (2003) citam que uma das formas de proporcionar ferramentas para o 
monitoramento dos recursos hídricos seria a utilização do Índice de Pobreza da Água (IPA), o qual 
pode ser utilizado para detectar áreas carentes, possibilitando a priorização de ações. O IPA foi 
planejado como uma ferramenta multidisciplinar relacionando bem–estar a alguns indicadores da água 
a fim de se determinar o grau de impacto da escassez de água na população. Um destes indicadores 
corresponde à questão do acesso a água limpa e de boa qualidade para consumo. 

O Estado do Ceará localiza-se em uma região semi-árida (Figura 1) onde o baixo índice 
pluviométrico, a irregularidade espacial e temporal das chuvas, as restrições do solo e as secas 
periódicas, dentre outras características adversas, o torna uma das regiões mais pobres do território 
brasileiro, fazendo com que o acesso à água muitas vezes seja obstáculo ao desenvolvimento.  

Figura 1 - Redimensionamento da região semi-árida do nordeste brasileira 

CEARÁ 

FONTE: FUNCEME



LITORAL

BAIXO 
JAGUARIBE

METROPOLITANA

MÉDIO
JAGUARIBE

BANABUIÚ

CURU
ACARAÚ

PARNAÍBA

COREAÚ

ALTO
JAGUARIBE

SALGADO

Para facilitar o gerenciamento dos recursos hídricos deste estado o governo dividiu-o em 11 
(onze) regiões hidrográficas sendo uma delas a Bacia do rio Curu localizada na porção setentrional do 
território cearense, limitando-se ao norte com o oceano Atlântico, a leste com as bacias Metropolitanas, 
ao sul com a bacia do rio Banabuiú e a oeste com as bacias do Litoral e do Rio Acaraú, como mostrado 
na Figura 2. Consiste em uma bacia de grande importância econômica para o estado devido ao seu 
potencial para irrigação, a proximidade aos principais centros urbanos e a facilidade de acesso para 
escoamento da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Regiões hidrográficas do estado do Ceará 

 
O Governo do Ceará vem desenvolvendo um arcabouço institucional no setor de recursos 

hídricos desde a criação em 1987 da Secretaria de Recursos Hídricos e em 1993 da Companhia de 
Gestão dos Recursos Hídricos com o intuito de propiciar o crescimento econômico do Estado. Bezerra 
(1999) afirma que o Ceará, na última década, tem passado por significativas mudanças com o objetivo 
de inserir o estado no plano de produção e consumo globalizado, destacando-se o setor de recursos 
hídricos como suporte para as diversas políticas. 

Estudos recentes realizados pela Comissão de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do 
Nordeste, concluíram que no âmbito dos recursos hídricos é necessário o estabelecimento de um 
sistema eficiente e integrado de gerenciamento, que venha a desenvolver quatro linhas de ação, 
complementares e interdependentes, compreendendo o Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, o 
Gerenciamento de Secas e Inundações, o Gerenciamento Hidro-Ambiental e o Gerenciamento de 
Águas Subterrâneas (Vieira, 1994). O desenvolvimento do IPA, requer o conhecimento das 
componentes envolvidas no gerenciamento das quatro linhas de ação. 

 

 

 



2. ÍNDICE DE POBREZA DA ÁGUA - COMPONENTE ACESSO 

A escassez de água representa uma barreira para o desenvolvimento. Assegurar água de 
maneira suficiente e segura caracteriza um compromisso importante e um esforço para diminuir a 
pobreza, principalmente nas áreas rurais de países em desenvolvimento (Dlamini, 2003). 

Sullivan et al. (2002) citam que quando o sistema de alocação de água falha as pessoas mais 
pobres freqüentemente não têm garantia da água e se dão início os conflitos. 

O desenvolvimento do Índice de Pobreza da Água (IPA) tem por objetivo produzir uma 
ferramenta holística de controle, baseada nas ciências físicas e sociais. Índices são amplamente 
utilizados por tomadores de decisão, tendo em vista se tratarem de ferramentas de avaliação de 
questões complexas (Sullivan et al, 2003). A grande vantagem é se quantificar em um único número a 
combinação de elementos quantitativos e qualitativos. 

Mlote et al (2002) citam que o IPA foi desenvolvido para expressar uma relação complexa entre 
gerenciamento sustentável dos recursos hídricos e pobreza em todas as escalas. Para garantir que 
todas as questões relevantes fossem incluídas, o IPA foi desenvolvido de maneira participativa com a 
presença de consultores, gerentes, decisores e cientistas. Neste processo identificou-se cinco 
componentes chaves: (Sullivan et al., 2003) 
− Recurso: disponibilidade física da água superficial e subterrânea, levando-se em conta a 

variabilidade e a qualidade tanto quanto a quantidade total de água; 
− Acesso: acesso da água para uso doméstico, incluindo a distância à fonte segura, tempo 

necessário para coleta por pessoa e outras fontes significantes. O acesso também inclui água 
para irrigação e indústria; 

− Capacidade: eficácia das pessoas para gerenciar a água. A capacidade é interpretada no senso 
comum como o gasto para permitir a compra de uma água melhor, de educação e de saúde; o 
que indica a capacidade de negociação e gerenciamento do suprimento de água; 

− Uso: usos diferenciados da água, incluindo o uso doméstico, o industrial e o agrícola. 
− Ambiental: avaliação da integridade ambiental, relaciona a água e os muitos ecossistemas e 

habitats aquáticos da área. 
Para um diagnóstico prévio da bacia do Curu, trabalhou-se a questão do acesso a água, 

tentando-se identificar as diferentes formas que a população dispõe para obter a água e tipificá-las. As 
componentes de acesso ligadas à irrigação e saneamento serão tratadas em estudos posteriores. 

3. BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CURU E A DISPONIBILIDADE 
HÍDRICA 

A bacia hidrográfica do rio Curu localiza-se na porção setentrional do Estado, abrangendo uma 
área de 8.528 Km², correspondendo a 5,76% do território cearense, alongando-se até o mar através de 
uma estreita faixa que bordeja o baixo curso do rio Curu, sendo este o principal rio da bacia com 
aproximadamente 195 Km, nascendo na porção centro-norte do Estado, na região da Serra do 
Machado. Seu principal afluente da margem esquerda o rio Canindé e da margem direita o rio Caxitoré.  

Apresenta um nível de açudagem próximo da saturação, levando-se em consideração as 
condições topográficas da bacia, necessitando assim de uma política inteiramente voltada para a 
gestão dos recursos nela existente (Campos et al,     ) 

Esta bacia apresenta rede hidrográfica com dominância do padrão dendrítico, subparalelo e 
angular. Os recursos hídricos superficiais acumulados nos seus reservatórios, encravados no 
embasamento cristalino (predominante na quase totalidade da bacia) são a principal fonte de 
abastecimento das populações, bem como para as atividades de irrigação e piscicultura (Zaranza, 
2003). 



A construção dos reservatórios nesta bacia foi motivada pelas adversidades das secas, não diferente 
do que ocorreu no restante do estado. 

Os principais reservatórios da bacia são mostrados no quadro 1. 

       Quadro 1. Principais reservatórios construídas na bacia do Curu 
Município Açude Capacidade (103m³) Conclusão da Obra 

 

Pentecoste Serrota 4.570,00 1943 
Pentecoste Caxitoré 202.000,00 1962 
Umirim Frios 33.025,00 1989 
General Sampaio General Sampaio 322.222,00 1935 
Pentecoste Pentecoste 395.638,00 1957 
Itapajé São Francisco 230,00 1920 
Canindé São Mateus 10.338,00 1957 
Itapajé São Miguel 1.400,00 1910 
Apuiarés Serrota 4.571,00 1943 
Tejuçuoca Tejuçuoca 28.110,00 1990 
Canindé Salão 6.049,00 1918 

Total 10 Açudes 1.008.153,00 - 
                                                                                                                          Fonte: COGERH 

A Figura 3 mostra como estes reservatórios encontram-se distribuídos espacialmente dentro da 
bacia. Nota-se que os principais reservatórios localizam-se no médio e baixo curso do rio Curu, locais 
estes mais propícios para a construção (Kemper, 1997). No mapa o vale perenizado do rio Curu é 
apresentado em um tom mais escuro de azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 3. Infra-estrutura hídrica da Bacia do rio Curu – principais reservatórios 



No que diz respeito às águas subterrâneas, em termos do número de poços perfurados, 
estima-se 4.697 (quatro mil, seiscentos e noventa e sete) na bacia, sendo que somente 1.869 estão 
cadastrados e consistido 1.423 poços. 

Segundo Zaranza (2003) os principais aqüíferos da região são representados pelo Grupo 
Barreiras com suas reservas exploráveis de águas subterrâneas atingindo cerca de 44,10 hm3 nos 
anos normais e 36,40 hm3 nos anos secos. Os Aluviões ocorrem principalmente ao longo do baixo 
curso do Rio Curu e apresentam uma reserva hídrica permanente de 44,10 hm3, das quais somente 
11,00 hm3 constituem-se como reserva explorável. 

No que diz respeito às águas subterrâneas a análise da distribuição temporal da perfuração dos 
poços ao longo do século mostra claramente que está associado aos longos períodos de estiagem 
(secas), decaindo com a chegada das chuvas. 

Outra fonte de captação de água da população, em especial na zona rural, diz respeito às 
cisternas as quais armazenam a água captada no período de chuvas tornando possível a vida nos 
meses subseqüentes a esta. Na época seca é comum nesta região a implantação de programas como 
abastecimento por meio de carros-pipa e a utilização de dessanilizadores, já que muitas vezes a água 
dos poços apresentam alto teor de sais. 

4. METODOLOGIA 
O presente trabalho teve início com um levantamento bibliográfico seletivo, com base nos 

estudos, trabalhos e projetos existentes, sobre a bacia e sobre os temas de domínio conexo, quais 
sejam: escassez de água, pobreza e IPA.  

Foram realizadas visitas a diversos órgãos do estado e organizações não governamentais, 
dentre outros: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Superintendência de 
Obras Hídricas (SOHIDRA), onde foram coletados os dados sobre instalação de poços e mantido 
contato com funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional (SDLR) e com 
Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE) as quais juntamente com a SOHIDRA 
participam do Projeto São José, projeto cujo um dos seus enfoques diz respeito a implantação de 
sistema para abastecimento de água; Defesa Civil, responsável pela distribuição de água com 
utilização de carros-pipa, na época seca e mantido contato com a Cáritas e a Articulação no Semi-árido 
Brasileiro (ASA Brasil), responsáveis por difundir a técnica de construção e auxiliar na execução de 
cisternas no meio rural. 

5. RESULTADOS 
Um dos grandes desafios na política de recursos hídricos no Ceará e, portanto na bacia do Curu, 

diz respeito a se trabalhar com uma população rural distribuída de forma difusa no território, segundo 
Teixeira (2004) este fato dificulta o abastecimento através de sistemas que sejam viáveis e 
sustentáveis tanto do ponto de vista econômico como hidrológico. 

Na bacia do Curu a forma como está distribuída a população não é diferente. Apenas uma média 
de 13% da população de cada um dos 15 municípios que se encontram dentro da bacia do Curu reside 
na área urbana, os principais mananciais onde ocorre a captação de água para tratamento e 
distribuição nas sedes municipais estão apresentadas no quadro 2. 

 
 
 
 
 
 
 



Quadro 2. Mananciais de captação da água para abastecimento urbano 

Município Manancial Vazão Instalada 
(m3/h)  

 

Apuiarés Poço amazonas 70 
Canindé Ac. São Mateus  
Caridade Aç. São Domingos 70 
General Sampaio Ac. Gal. Sampaio 35 
Irauçuba Ac. Jerimum 54 
Itapajé Poço  
Itatira 3 Poços tubulares 38 
Paracuru Lg Grande 150 
Paraipaba Lg. Paraipaba 200 
Pentecoste Ac. Gal. Sampaio 35 
São Gonçalo do Amarante Ac. Pereira de Miranda 180 
São Luís do Curu Poços tubulares 130 
Tejuçuoca Poço raso às margens do rio Curu 67 
Umirim Ac. Caxitoré 36 

Após várias entrevistas e levantamento de dados foram obtidos os dados sobre o total da 
população com acesso a água canalizada, como mostrado no Quadro 3 para os municípios 
componentes da bacia do Curu, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 
Ceará (IPECE) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

       Quadro 3 – Dados sobre acesso a água através de sistema de canalizados 

Município % da População Rural 
acesso a água canalizada 

% da População Urbana 
com acesso a água 

canalizada  
 

Apuiarés 44,80 94,02 
Canindé 6,74 89,99 
Caridade 25,78 52,50 
General Sampaio 6,92 6,84 
Irauçuba 9,32 81,43 
Itapajé 21,25 86,27 
Itatira 5,34 61,51 
Paracuru 31,28 60,30 
Paraipaba 43,27 86,91 
Pentecoste 19,46 83,77 
São Gonçalo do Amarante 28,18 61,93 
São Luís do Curu 30,74 78,89 
Tejuçuoca 19,83 74,81 
Umirim 11,93 81,76 

 
Pode-se notar, analisando o quadro 3, que para a população rural a porcentagem de pessoas 

com acesso a água canalizada é bastante reduzido. Em nenhum dos municípios a rede de distribuição 
na área rural consegue atingir sequer metade da população aí instalada. No caso em questão foram 
considerados como mananciais os açudes, poços e/ou nascentes, dentre outros, em propriedade 
pública e/ou privada.  



Na época de escassez de água, como já mencionado, muitas são as ações trabalhadas para 
minimizar os efeitos da seca, dentre elas está a instalação de sistemas simplificados de abastecimento, 
poço/bomba/chafariz; a instalação de dessanilizadores, responsáveis pela minimização do teor de sais 
das águas explotadas, de forma a torna-las viáveis para consumo; e a instalação de painéis solares 
nas comunidades onde não existe energia elétrica, para o sistema de bombeamento (Quadro 4). 

Todas estas ações foram realizadas em convênios com diversas instituições, dentre elas o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA, o Ministério das Minas e Energia (MME) e através de vários 
programas, dentre eles o Projeto São José cujo objetivo principal é o combate a pobreza rural no 
Estado do Ceará, melhorando as condições de vida das populações mais carentes e evitando o êxodo 
rural e o inchaço na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), capital do Ceará. Dentre os principais 
subprojetos desenvolvidos através do São José estão ações de eletrificação rural e sistemas 
comunitários de abastecimento de água, o Projeto Água Doce que consiste na instalação de diversos 
dessalinizadores para atender as necessidades das comunidades locais e o Programa de 
Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios (PRODEEM) o qual financia e instala unidades 
fotovoltaicas que geram energia elétrica para, entre outras demandas, os sistemas de abastecimento 
d´água. 

Quadro 4 – Principais sistemas utilizando-se águas subterrâneas 

Município Sistema simplificado Dessalinizador Painel Solar População 
Beneficiada 

 

Apuiarés 3 - 1 457 
Canindé 18 14 3 14.520 
Caridade 3 5 2 7.288 
General Sampaio 2 - - 241 
Irauçuba 10 8 2 11.991 
Itapajé 2 - - 5.598 
Itatira 6 6 - 3.632 
Paracuru 2 - - 879 
Paraipaba 3 - - 4.783 
Pentecoste 9 9 4 7.263 
São Gonçalo do Amarante 7 2 1 9.569 
São Luís do Curu - - - - 
Tejuçuoca 13 4 - 2.443 
Umirim 1 4 1 744 

Analisando-se o cadastro de poços existentes no estado, nas diversas instituições, Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais/Residência de Fortaleza (CPRM/REFO), Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA) e 
PHD Geoctécnica e Construções Ltda e Terra Perfurações Ltda, verificou-se para esta bacia um total 
de 1.869 poços cadastrados, após a consistência e padronização destes dados estes totalizaram 1.473 
poços (Quadro 5), distribuídos conforme o mapa da figura 4. 

 

 

 

 



  Quadro 5– Distribuição dos poços cadastrados na Bacia do Curu 

MUNICÍPIOS POÇOS 
CADASTRADOS 

POÇOS 
CONSISTIDOS 

% DE POÇOS 
CONSISTIDOS 

Apuiarés 108 78 72,22 
Canindé 364 262 71,98 
Caridade 217 181 83,41 
General Sampaio 50 38 76,00 
Irauçuba 74 64 86,49 
Itapajé 117 83 70,94 
Itatira 48 35 72,92 
Paracuru 125 97 77,60 
Paraipaba 103 88 85,44 
Pentecoste 206 136 66,02 
São Gonçalo do Amarante 152 117 76,97 
São Luís do Curu 68 57 83,82 
Tejuçuoca 94 79 84,04 
Umirim 55 44 80,00 

TOTAL 1869 1423 76,14 

Além da utilização da água subterrânea e superficial, outra fonte trabalhada diz respeito a água 
captada das chuvas, armazenada por meio de cisternas (Figura 6), este trabalho vêm sendo realizado 
a cerca de cinco anos, no atual governo o projeto é monitorado pela Articulação no Semi-árido (ASA) 
com um aporte do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além da obra física as 
famílias também são preparadas para tratar a água armazenada, com produtos baratos e de fácil 
acesso. O quadro 6 apresenta o número de cisternas construídas por município na bacia do Curu, 
fornecido pela ASA e Cáritas. 

Figura 5. Distribuição dos poços na bacia do Curu



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 6. Cisternas utilizadas para suprimento de água 

                        Quadro 6 – Quantidade de cisternas por município 

MUNICÍPIOS No. de cisternas 

Apuiarés 81 
Canindé 81 
Caridade 65 
General Sampaio 68 
Irauçuba 210 
Itapajé 50 
Itatira 134 
Paracuru - 
Paraipaba 25 
Pentecoste 60 
São Gonçalo do Amarante 80 
São Luís do Curu 25 
Tejuçuoca 80 
Umirim - 

TOTAL 959 

 No que diz respeito a abastecimento por meio de carros-pipa, segundo a Defesa Civil do Estado 
do Ceará, uma média de 430 comunidade são trabalhadas nos períodos críticos, a distância média no 
percurso ida e volta a fonte hídrica para estas comunidades é de cerca de 54 Km de distância. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Quadro 7. Municípios atendidos por carro-pipa 

MUNICÍPIOS 
Comunidades 

atendidas com carro-
pipa (2002) 

Distância em Km ida 
e volta à fonte hídrica 

Apuiarés - - 
Canindé 88 56 
Caridade 10 37 
General Sampaio - - 
Irauçuba 36 91 
Itapajé - - 
Itatira 69 43 
Paracuru - - 
Paraipaba - - 
Pentecoste 27 41 
São Gonçalo do Amarante 26 47 
São Luís do Curu - - 
Tejuçuoca 23 53 
Umirim - - 

TOTAL 430  

6. CONCLUSÃO 
O levantamento dos dados propiciou o conhecimento das diversas formas de coleta de água 

para sobrevivência na bacia do Curu. Observa-se que o governo tem implementado uma política de 
infra-estrutura hídrica que vem tentando minimizar a convivência com as secas e fixar o homem do 
campo, assim a construção de açudes, adutoras, eixos de integração e outras ações tem conseguido 
alguns resultados.  

A tipologia de acesso à água nesta bacia fica caracterizada por: 
- açudes e lagoas – utilizados principalmente pelas comunidades que vivem em sua 

cercania e pela companhia de abastecimento as  quais captam a água para tratamento 
e distribuição; 

- olhos d’água e nascentes – apesar da proximidade de outras fontes, estas águas são 
consideradas pela população como de melhor qualidade, sendo portanto bastante 
utilizadas, 

- rede de distribuição – atende parcialmente as áreas urbanas dos municípios 
componentes da bacia, quanto a área rural é quase inexpressiva; 

- poços – instalados nos períodos críticos, no entanto operam por todo o ano, por meio de 
programas governamentais sistemas de bombeamento são implementados de forma a 
substituir o trabalho braçal, ainda bastante utilizado  (Figura 7); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Criança coletando água em poço, para posterior transporte 

- chafarizes – também por meio de programas governamentais sistemas simplificados de 
abastecimento facilitam um pouco a busca pela água, não obstante elimine o tempo 
despendido em filas e no percurso; 

- cisternas – obras de grande importância e abrangência em especial nas populações 
rurais as quais apresentam-se com uma distribuição bastante difusa dentro do território 
da bacia 

- carros-pipa – utilizados nos períodos críticos para abastecimento das comunidades mais 
necessitadas 

Apesar das ações governamentais muito precisa ainda ser realizado, inclusive direcionado para 
as áreas mais carentes outro aspecto não menos importante é a mão-de-obra utilizada para fins de 
coleta e transporte de água, a qual poderia estar sendo melhora proveitada (Figura 8)  

 
                        Figura 8. Crianças transportando água na bacia do Curu 
 
 


