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APRESENTAÇÃO 
 

“O governo do Estado do Ceará já dispondo do aparato jurídico institucional 
estruturado sob o comando da Secretaria de Recursos Hídricos, apresenta-se 
ordenado para gerenciar técnica e administrativamente a execução das atividades 
definidas no PROÁGUA também para o setor das águas subterrâneas”. 

 
O marco inicial deste novo enfoque foi a criação da Secretária dos Recursos 

Hídricos – SRH (lei No 11.306 de 01/04/87) com a incumbência de “promover o 
aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Estado, coordenar, 
gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas, projetos e serviços 
tocantes a recursos hídricos, e promover a articulação dos órgãos e entidades 
estaduais do setor com os federais e municipais”. 

 
A Política Estadual de Recursos Hídricos elegeu como sua prioridade máxima a 

oferta de água, para, em qualquer circunstância, abastecer os contingentes humanos. 
E a partir de sua implantação esta tem sido uma meta prioritária nas ações estaduais. 

 
Tão importante quanto o aparato jurídico e institucional que incorpora a Política 

de Águas Subterrâneas, será a implantação desta  Política. Destaca-se a importância 
de que a estrutura administrativa seja possuidora da agilidade indispensável a 
operacionalização do programa conforme as diretrizes estabelecidas. 

 
A capacidade de divulgar convincentemente para a sociedade a nova política e 

os projetos e seus benefícios constitui um dos passos importantes, principalmente por 
se pretender a parceria de organizações governamentais e a contratação de 
empresas privadas a participarem da realização do PROÁGUA. 

 
A execução do monitoramento e a divulgação de informações inteligíveis 

seguramente atrairão os cidadãos para o melhor e mais profundo conhecimento dos 
projetos, dos programas e das políticas, os quais provavelmente passarão a 
desempenhar as funções de críticos e difusores dos trabalhos realizados. 

 
A atividade de avaliação qualitativa e quantitativa dos depósitos de água 

subterrânea, só ocorre por iniciativa e custeio do governo. A esporádica solicitação 
governamental para a realização desses levantamentos, desses estudos inibiu o setor 
privado a se estruturar para atender essa baixa demanda. 

 
Para que se reverta essa tendência é fundamental que ações governamentais se 

desenvolvam através da execução direta e da descentralização, por meio de 
contratações de empresas privadas e de convênio, com organizações 
governamentais onde a parceria seja a forma de transferência de novas tecnologias e 
esforço para elevação da qualidade.” 

 
“ “ Texto extraído do documento “PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA O 

SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO – PROÁGUA – COMPONENTE CEARÁ”, Governo do Estado do Ceará, 1996, pg. 47 e 48. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 - Os Recursos Hídricos Superficiais 

Ceará é um dos Estados da Região Nordeste inserido no semi-árido, com uma 

precipitação pluviométrica anual inferior aos índices médios de 750 mm, assentado 

sobre uma área constituída por setenta e cinco por cento (75%) de rochas cristalinas 

impermeáveis. Tais características impuseram ao Estado uma política de açudagem que 

desde os primórdios de sua colonização aos dias atuais logrou uma capacidade de 

acumulação de água ao redor de doze bilhões (12.000.000.000) de metros cúbicos, 

entre pequenos, médios e grandes reservatórios. 

A água acumulada nesses reservatórios durante o período das chuvas está sujeita 

a uma forte evapotranspiração potencial nos oito (08) meses seguintes, reduzindo 

substancialmente uma grande parte desse volume e assim acumulando cíclica e 

gradativamente uma grande quantidade de sais, principalmente nos pequenos e médios 

reservatórios, desprovidos de descarga  de fundo, o que acarreta a salinização dos 

mesmos, tornando-os inviáveis para o abastecimento humano. Alem do acúmulo de 

sais, esses reservatórios recebem uma grande carga de poluentes orgânicos e 

químicos, decorrente do povoamento de suas margens e das atividades econômicas 

desenvolvidas no perímetro de sua bacia. 

 

1.2 - Os Recursos Hídricos Subterrâneos 
Estima-se que o armazenamento de águas subterrâneas no território cearense 

seja de 1,2 bilhão de metros cúbicos, o que representa 10% da capacidade dos 

reservatórios superficiais, o que justifica um tratamento racional para um melhor 

aproveitamento dessas reservas. Os problemas enfrentados pelas populações 

humanas e rebanhos do nosso Estado com a escassez d’água em períodos de secas 

poderão ser significativamente atenuados se as reservas subterrâneas forem 

consideradas e tratadas mais racionalmente e com técnicas adequadas. 

A alternativa de acumulação em reservatórios superficiais, com transporte por 

gravidade, sem dúvida faz parte das grandes soluções para combate à escassez 

hídrica do Estado. Entretanto os recursos hídricos subterrâneos deverão receber uma 

abordagem integrada com o componente hídrico superficial, tendo na atividade de 

monitoramento a possibilidade do cálculo mais preciso de suas reservas, de forma a 

melhor planejar seu uso e  para que se faça a ocupação sustentável do Ceará. 
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2. JUSTIFICATIVA 
Dos aqüíferos existentes no estado destaca-se o Missão Velha, localizado na 

porção central da Bacia Sedimentar do Cariri situada na porção Sul do estado do Ceará. 

A Formação Missão Velha, constituída essencialmente de arenitos grosseiros e mal 

selecionados de coloração esbranquiçada/amarelado, aflora no vale do Cariri cobrindo 

uma área de 2.830 km² e com uma espessura média de 295m (DNPM - 1996), 

armazenando uma disponibilidade potencial de 112 milhões de metros cúbicos/ano de 

água de excelente qualidade, tornando-se assim o principal responsável pelo 

abastecimento de várias cidades, destacando-se Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e 

Missão Velha, sendo de vital importância para o desenvolvimento sócio-econômico 

desta região. 

Somente nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha 

foram cadastrados pelo DNPM (1996) 591 poços com profundidades médias que vão 

de 78m no Crato a 87m em Barbalha, profundidade máxima de 248m em Barbalha e 

com vazões médias entre 20,9m³/h e 25,2m³/h e máxima de 300m³/h no Crato. 

Destes poços 35,5%(214) estão desativados e apenas 9,3%(55) são operados 

pela CAGECE (48) e Prefeitura do Crato (7) para o abastecimento das quatro cidades 

e juntos totalizam uma extração anual de cerca de 35,72 milhões de metros cúbicos 

de água ou 31,89% da recarga anual do aqüífero. 

Apesar das excelentes características do aqüífero Missão Velha, existem fatores 

que ameaçam a integridade de suas águas, destacando-se: a perfuração 

indiscriminada de poços, a ausência de saneamento básico; as atividades agrícolas e 

industriais e os poços abandonados e/ou mal construídos, que associados a alta 

vulnerabilidade natural desta unidade aqüífera (Ribeiro & Veríssimo–1995), deflagram 

a necessidade da implantação de instrumentos de gestão que favoreçam a 

exploração racional deste aqüífero. 

Alguns trechos do trabalho DNPM (op. Cit.) mostram a grande dificuldade de se 

gerar informações precisas das reservas subterrâneas do Cariri, destacando-se os 

seguintes: 

“Na sub-bacia do Cariri, o controle tectônico afetou muito mais as estruturas 

geológicas, compondo um quadro de altos e baixos sucessivos, que dificultam o 

dimensionamento dos volumes acumulados de sedimentos em cada compartimento, 

sobretudo pela ausência de poços profundos perfurados naquela área”. 
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“Dos 807 poços cadastrados na região do Cariri no Ceará neste sistema 

aqüífero, 122 (15%) não dispunham de dados de vazão, não tendo sido possível por 

fatores diversos, avaliar esses valores; por outro lado, a vazão constante da ficha do 

poço nem sempre, ou quase nunca, corresponde àquela que vem sendo utilizada na 

bomba instalada, principalmente nos poços particulares...”. 

“profundidade média desses poços testados – em torno de 130 m – é irrisória 

com relação a espessura total do sistema aqüífero, que conforme deduzido de 

estudos geofísicos, chega em alguns locais, a cerca de 100 m tendo sido a espessura 

média do sistema aqüífero avaliada em IV.3.1, como da ordem de 300 m...” 

Como visto acima, o real potencial dos aqüíferos do estado do Ceará, só será 

melhor conhecido com a implantação de um sistema de monitoramento, capaz de 

medir suas variações de níveis e os volumes explotados. E a partir destes dados 

implementar as ações de gestão, de forma a garantir o uso racional destes recursos. 

Esboço geológico (modificado de Cavalcante,1983) in Ribeiro & Veríssimo - 1995 
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3. OBJETIVOS 
3.1. Geral 

Implantar um sistema de monitoramento/gestão em uma área piloto do aqüífero 

Missão Velha na Bacia Sedimentar do Cariri. 

3.2. Específicos 

1- Fiscalizar a implantação de uma rede de monitoramento dos níveis 

piezométricos e das vazões retirada, das recargas e da qualidade d’água do 

aqüífero Missão Velha no Cariri. 

2- Baseado nos dados obtidos da avaliação integrada, estabelecer um plano de 

operação e gestão para o aqüífero Missão Velha. 

3- Propor uma metodologia de monitoramento/gestão para os demais aqüíferos 

do estado do Ceará. 

 
4. LOCALIZAÇÃO 

A área a ser estudada está localizada no sul do Estado do Ceará a 

aproximadamente 600 Km de Fortaleza, abrangendo a região denominada 

geologicamente de Graben do Crato-Juazeiro, com cerca de 390km2 de área. (ver figura 

abaixo) 

 

 
 
 
 
 

Arcabouço estrutural da Bacia do Araripe (segundo Pontes F.C.,1992) in DNPM 1996 

Área do projeto 
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5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 - Pesquisa Bibliográfica 
a) - Introdução 

O estado do Ceará conta com um acervo bibliográfico considerável referente a 

estudos Geográficos/Hidrogeológicos, tanto do contexto geológico cristalino como no 

contexto geológico sedimentar. Grande parte deste material é fundamentalmente 

informativo e descritivo, porém lamentavelmente, não é interpretativo. 

Muitos dos dados cadastrais são baseados em informações da população que não 

dispõe de conhecimentos técnicos nem de registro fiel, baseado nas suas informações 

em relatos ouvidos ou interpretados. 

Não raros os trabalhos, sobretudo de construção de poços não foram executados 

dentro dos mínimos padrões técnicos e normativos, razão pela qual são pelo menos 

parciais, se não totalmente irreais. 

Reconhece-se que há um volume substancial de material produzido por técnicos 

e profissionais da área que merecem toda a credibilidade, razão pela qual, serão 

utilizados como referência e base no desenvolvimento do trabalho. 

b) - Objetivos 

Considerando-se os diferentes enfoques, objetivos e destinações dos trabalhos 

existentes procurar-se-á: 

• Coletar (se possível) a totalidade dos trabalhos produzidos relativos ao 

aqüífero Missão Velha da Bacia Sedimentar do Cariri. Estes dados referem-se 

a mapas: topográficos, geológicos, hidrogeológicos e de ocupação; estudos 

hidrogeológicos e geofísicos; perfis de poços (litológicos, descritivos e de 

perfilagem geofísica); testes de aqüíferos e produção; análises químicas de 

águas superficiais e subterrâneas. 

• Atualizar o cadastro dos poços. 

• Analisar a consistência das informações e dados obtidos. 

• Sistematizar as informações para os objetivos do projeto em pauta. 

• Identificar os locais carentes de informações complementares. 

• Com base no panorama gerado, selecionar 10 poços profundos para 

instalação de sistemas de monitoramento do aqüífero Missão Velha. 

c) - Metodologia 

A coleta dos dados referentes ao aqüífero Missão Velha será feita com base na 

consulta de trabalhos gerados ou publicados por diferentes órgãos ou entidades 
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nacionais e internacionais a saber: SUDENE, DNOCS, Universidades, Sociedades 

Científicas (SBG, SBGF, ABAS, ABGE, ALSHUD) e órgãos públicos (FUNCEME, 

DNPM, CPRM, IBGE, PETROBRAS e CAGECE). 

Os dados sistematizados na forma de perfis, tabelas e mapas e apresentados em 

relatórios. 

d) - Produtos 

O produto deste estudo será a elaboração de mapas (digitais), tabelas, 

interpretação de dados e a definição da rede constituída por 10 (dez) poços nas quais 

serão instalados sistemas de monitoramento nível dinâmico e estático, quantidade de 

água produzida e qualidade da água. 

Serão igualmente definidos os locais onde deverão ser executados levantamentos 

geofísicos complementares para adensar a malha de informações sobre o aqüífero 

Missão Velha. 

A entrega do relatório final será precedida por uma reunião de apresentação do 

Relatório Preliminar para fins de discussão e ajuste dos trabalhos realizados e dados 

fornecidos e após a reunião será elaborado o relatório final. 

5.2 - Levantamento Geofísico 
a) - Introdução 

Na região do Cariri, a Formação Aqüífera mais importante está representada 

pela Formação Missão Velha, caracterizada por ser constituída por sedimentos 

arenosos grosseiros, com fraca seleção com intercalações argilosas. 

A Bacia Sedimentar foi submetida a diversos eventos tectônicos resultando em 

altos e baixos estruturais (horst e graben) que afetaram a deposição original do 

aqüífero. Independentemente da cronologia tectônica, informações até agora obtidas 

revelam que a Formação Missão Velha sofreu compartimentações bem definidas, 

bem como variações faciológicas laterais. Além deste aspecto, verifica-se com base 

nos dados atuais, que a Formação Missão Velha possui possanças diferenciada 

associada à existência de estruturas e ao contexto deposicional. 

Dadas as observações acima, verifica-se que a região é contemplada, dentre 

outros, pelo Graben Crato-Juazeiro. 

Trabalhos anteriores sugerem que neste contexto encontram-se as maiores 

espessuras deste Aqüífero, o que resulta na maior potencialidade hídrica. 

b) - Objetivos 

À luz do acima exposto, os levantamentos geofísicos terão como objetivos: 

• Identificar a estratigrafia geofísica; 
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• Determinar as espessuras (profundidades) dos diferentes estratos geofísicos 

e correlaciona-los com a estratigrafia geológica, obtida a partir dos perfis dos 

poços existentes na área; 

• Com base na definição das espessuras dos diferentes estratos nos diferentes 

pontos de investigação, procurar identificar a presença de estruturas dentro 

do contexto estudado (Graben Crato-Juazeiro) e procurar reconstituir o 

arcabouço tectônico-estrutural. 

• A partir da resistividade dos estratos, correlacioná-los com os parâmetros 

hidrodinâmicos dos poços (capacidade específica) e arcabouço estrutural, 

identificar as zonas mais promissoras para a instalação de futuros poços 

profundos. 

• Com base na identificação das áreas mais promissoras, eleger um ponto para 

construção de um poço exploratório, com previsão de penetração da total 

espessura do aqüífero Missão Velha. 

c) - Metodologia e equipamentos 

Considerando-se que a área de trabalho é caracterizada por um contexto de 

bacia sedimentar, o procedimento geofísico a ser utilizado contemplara a investigação 

no sentido vertical, qual seja em profundidade. Para atender este objetivo, propõe-se 

utilizar o método da eletroresistividade em seu procedimento de Sondagem Elétrica 

Vertical (SEV). Tratando-se de uma zona onde são passíveis de serem encontradas, 

bruscas variações laterais, o arranjo mais indicado é o Arranjo Schlumberger. 

Como a espessura máxima prevista nesta área se encontra na ordem de 300-

400m, as SEV deverão atingir uma abertura mínima de AB/2 de 1.000m (mil metros). 

As SEV serão medidas preferencialmente em regiões topograficamente pouco 

acidentadas, dispondo-se as linhas paralelas às direções das grandes estruturas. 

O equipamento constituir-se-á de uma fonte transistorizada DC-DC, de 500W de 

potência e saída máxima de 1.000V, com medida digital de corrente de 0,1 mA de 

resolução e as diferenças de potencial serão medidas com multímetros digitais de 

elevada impedância de entrada e com 0,1 mV de sensibilidade. 

Os espaçamentos AB/2 deverão cobrir , no mínimo, 9 (nove) pontos/decada 

logarítmica, espaçados de forma a dispô-los numa forma a mais homogênea possível. 

Quando das embreagens dos diferentes espaçamentos MN utilizados, serão 

executadas medidas com 3 espaçamentos AB/2 com os dois espaçamentos de MN. 

Os dados de campo serão registrados: 
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• Em caderneta de campo própria identificando-se: o número da SEV, as 

coordenadas através de GPS, o local, a direção da linha AB, a data, o 

operador, o equipamento utilizado, a abertura AB/2, a abertura MN, o valor da 

corrente medida, o valor da diferença de potencial entre MN medida, o valor 

do fator geométrico (k) e o valor da resistividade aparente calculada. 

• Os valores de resistividade aparente encontrados serão lançados em papel 

bilog próprio, com decada de 10cm, construindo-se a curva de campo da 

SEV, que será plotada pari-passo ao andamento da execução da SEV. 

• O ponto central da SEV será materializado no campo, através de marcos de 

concreto com a devida identificação (número da SEV e sigla do projeto). 

Interpretação das curvas de SEV - Os dados de resistividade aparente 

encontrados serão digitados em arquivos do programa RESIX PLUS de modo a: 

• Possibilitar necessárias suavizações  das curvas de campo; 

• Realizar interpretação automáticas das curvas de SEV , determinando o 

número de camadas, suas respectivas espessuras (profundidades) e 

determinar as suas resistividades reais. 

d) - Produtos 

Elaborar um relatório específico apresentando: 

• Descrição dos trabalhos realizados; 

• Dados brutos de campo; 

• Descrição das metodologias e equipamentos utilizados; 

• Interpretação das curvas de SEV; 

• Localização das SEV ( local e coordenadas por GPS) 

• Seções verticais correlacionando a estratigrafia geofísica com a estratigrafia 

geológica interpretada; 

• Esboço do contexto tectônico-estrutural; 

• Identificação das zonas com maiores potenciais dos recursos hídricos 

subterrâneos; 

• Definição do(s) local(ais) mais promissor(es) para construção de um poço 

exploratório. 

5.3 - Implantação da Rede de Monitoramento 
a) Introdução 

No sistema de monitoramento aqui proposto é adotado o conceito de 

modularidade, assegurando a possibilidade de maior adequação e expansões futuras 
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da rede, formando um sistema distribuído de supervisão/controle e aquisição remota 

de dados, através de sensores hidrológicos que serão lidos por um subsistema de 

coleta, armazenamento e comunicação de dados.  

O principio de funcionamento da Rede de Monitoramento está baseado na 

Telemetria de dados entre as Estações Remotas e a Estação Central de 

Processamento e Coleta de Dados a ser instalado na COGERH, sendo a 

comunicação realizada via enlace de linha telefônica Celular Rural. Optou-se pôr esta 

configuração ao constatar-se que a grande maioria dos pontos de coleta estavam em 

locais não atendidos pelo serviço telefônico normal, e para manter-se um sistema 

padronizado está opção foi adotado mesmo para os locais onde poderia fazer-se uso 

de uma linha telefônica local. 

Esta decisão contempla a padronização, facilitando a manutenção, como 

também assegura um total isolamento elétrico com a rede telefônica, evitando danos 

causados pôr surtos e transientes que eventualmente trafeguem pela linha física da 

linha telefônica privada. Este isolamento elétrico é desejável por tratar-se de 

instalações normalmente em campo aberto com pouca ou nenhuma proteção contra 

raios, fazendo com que a linha física fique muito vulnerável aos transientes, fato este 

minimizado em áreas urbanas por existir normalmente um grande numero de para - 

raios instalados. 

Na COGERH será instalado um sistema computacional baseado em 

microcomputador, ligado a um modem telefônico, que fará a discagem e coleta dos 

dados de cada Estação Remota, realizando a supervisão de todo o processo, através 

de programas específicos. Com os dados já arquivados em banco de dados será 

possível realizar o processamento dos mesmos, com a utilização de softwares 

aplicativos, gerando informações em forma de displays, gráficos, tabelas e relatórios. 

b) Objetivos 

Fiscalizar a implantação do sistema de monitoramento telemétrico dos níveis 

piezométricos e das vazões retiradas, das recargas e da qualidade d’água do aqüífero 

Missão Velha no Cariri.(a aquisição e instalação do sistema de monitoramento serão 

objeto de outra licitação) 

c) Serviços 

A consultora contratada fiscalizará a implantação da rede de monitoramento, que 

será adquirida e instalada por outra empresa através de licitação. 
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5.4 - Projeto e Acompanhamento do Poço Exploratório e Testes de Aqüífero 
a) Introdução 

Baseado no desenvolvimento dos itens I e II do presente projeto será elaborado 

um projeto construtivo de um poço profundo, exploratório. Como muitos dos poços 

profundos existentes foram construídos sem observar as normas construtivas e não 

atravessaram totalmente o aqüífero Missão Velha, este projeto observará as normas 

construtivas elaboradas pela ABNT e ABAS e permitirá que o poço atravesse toda a 

formação aqüífera, serão elaborados também os projetos construtivos de dois 

piezômetros, que permitirão a realização dos testes de aqüífero. Será de 

responsabilidade da consultora a fiscalização das obras de construção do poço e 

seus piezômetros (objetos de outra licitação), como também a realização de 

perfilagem geofísica para a determinação dos níveis aqüíferos e do posicionamento 

dos filtros, tanto do poço como dos piezômetros.  

b) Objetivos 

Os objetivos da construção deste poço exploratório serão: 

• Checar as informações fornecidas pelo levantamento geofísico quanto ao tipo 

de litologia e espessuras dos estratos; 

• Determinar a seqüência litológica local; 

• Determinar a espessura total da formação aqüífera Missão Velha neste ponto; 

• Permitir a realização de perfilagens de poços (condutividade/resistividade 

elétrica, radiação gama natural e outros) para identificar as profundidades e 

as características aqüíferas dos diferentes estratos e também para a definição 

da colocação de filtros. 

• Permitir a realização de um teste de aqüífero (utilizando-se os 2 piezômetros 

a serem construídos como base) 

• Realização de testes de aqüíferos em outros poços escolhidos.(pelo menos 5 

poços) 

c) Projeto construtivo do poço exploratório e teste de aqüífero 

Poço exploratório: 

Com base nas informações de poços existentes e análise dos dados geofísicos 

será apresentado um projeto típico para construção de poço profundo. Neste projeto 

estarão definidos; os diâmetros de perfuração; as prováveis profundidades, o diâmetro 

do revestimento e filtros, método de perfuração e definição do sistema de perfilagem. 

Estas informações servirão como orientação mínima para a construção do poço 
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Teste de aqüífero: 

Será realizado um ensaio de bombeamento no poço exploratório com vistas à 

determinação dos parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero Missão Velha: 

transmissividade (T); coeficiente de armazenamento (S) e condutividade hidráulica (K), 

através da observação dos rebaixamentos produzidos nos dois poços de observação 

(piezômetros). Serão também realizados testes de aqüíferos em pelo menos mais 5 

poços, a serem escolhidos nas fases anteriores. 

Para a realização dos ensaios de bombeamento (testes de aqüífero) deverá ser 

utilizada bomba submersa com vazão e recalques compatíveis com a capacidade de 

produção estimada para os poços. 

O controle da vazão durante os ensaios será realizado através de equipamentos 

que garantam que a mesma permanecerá constante durante o bombeamento 

(escoador de orifício circular, vertedouros ou hidrômetros) 

A medição dos níveis se fará através de medidor de nível elétrico ou medidor 

automático do tipo piezométrico. 

Os dados serão registrados em tabelas apropriadas, devendo conter todas as 

informações pertencentes ao poço e piezômetro. 

A interpretação dos testes de aqüíferos se fará através do método de 

interpretação mais adequado às condições físicas do aqüífero (Ex. Theis com 

correção de Jacob) se aqüífero livre e preferencialmente através de software 

apropriado. 

d). Produtos 

Elaborar relatório específico apresentando: 

- Projeto executivo do poço exploratório e dos piezômetros 

- Perfil construtivo do poço e dos piezômetros, incluindo descrição detalhada 

das litologias atravessadas. 

- Fichas dos ensaios de bombeamento. 

- Resultados das interpretações dos testes de aqüíferos. 

- Cálculos das reservas da área estudada. (Dimensionamento do aqüífero) 

5.5 - Monitoramento do Sistema e Elaboração de Planos 
a) Introdução  

O desconhecimento das condições de uso dos poços torna necessária a 

realização de uma etapa de monitoramento dos níveis e das vazões que são 

extraídas e dos regimes de operação das bombas. Atualmente, a falta destes dados 

só tem permitido estimativas não controladas, desconhecendo-se, praticamente, os 
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reais volumes que são extraídos, os níveis que são atingidos e variação da qualidade 

das águas ao longo do tempo. 

b) Objetivos 

O objetivo básico é de avaliar a performance dos equipamentos de 

monitoramento, a eficiência das operações e rotinas, tendo em vista embasar um 

sistema geral que possa ser utilizado nas tarefas de gestão do sistema subterrâneo e 

de implantação de uma Política de uso racional dos recursos hídricos subterrâneos. 

c) Metodologia  

Os poços a serem monitorados serão selecionados com base nos seus dados 

geológicos, construtivos, operacionais e viabilidade de instalação dos equipamentos de 

monitoramento programados para medida de nível, de vazão e de qualidade. Outro fator 

importante que será considerado será a disposição dos proprietários em colaborar 

durante o período de medidas. 

d) Produtos 

• Definição do sistema de monitoramento dos aqüíferos que deverá embasar o 

processo de operação/gestão. 

• Plano de operação/gestão do aqüífero Missão Velha. 

• Proposta de metodologia para o monitoramento e a gestão dos outros aqüíferos 

do Estado do Ceará. 

5.6 - Elaboração do Relatório Final 
O relatório final será elaborado de forma a conter a descrição de todas as 

atividades desenvolvidas durante a execução do projeto, incluindo os dados 

levantados e as respectivas análises, condensando de forma sucinta todos os 

relatórios parciais. O fechamento deste relatório se fará com a proposta de um plano 

de operação e gestão para o aqüífero Missão Velha e uma proposta metodológica 

para o monitoramento e gestão do outros aqüíferos do Estado do Ceará. 

 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO 

Este projeto está previsto para ser executado em vinte e quatro meses, conforme o 

cronograma abaixo. 
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CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
MESES ATIVIDADES 

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 

Pesquisa Bibliográfica 

• Pesquisa e análise bibliográfica                         

• Cadastramento dos poços                         

Levantamento geofísico 

• Levantamento geofísico                         

Implantação da rede de monitoramento 

• Acompanhamento da implantação da 
rede de monitoramento 

                        

Projeto e acompanhamento do poço exploratório e testes de aqüífero 

• Projeto Poço /piezômetros                         

• Acompanhamento da construção do 
poço/piezômetros 

                        

• Testes de aqüífero                         

Monitoramento do aqüífero 

• Monitoramento do aqüífero                         

Relatório final 
• Relatório conclusivo                         
 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
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Superintendência das Águas Subterrâneas 

 
  

  
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

De acordo com a Ordem de Serviços N0 012/2001, referente ao Contrato 

N0 015/2001/PROÁGUA firmado entre a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos – COGERH e o Consórcio GOLDER Associates e PIVOT, para implantação 

do Sistema de Monitoramento/Gestão de uma Área Piloto do Aqüífero Missão Velha 

na Bacia Sedimentar do Cariri, informamos que: 

1. Em 26/07/2001, na Cidade do Crato, foi realizado um Seminário onde foram 

discutidos, pelos técnicos do Consórcio, Cogerh e Instituições locais, os aspectos 

gerais da geologia e hidrogeologia da Bacia Sedimentar e os objetivos e metas do 

projeto; 

2. Posteriormente, em agosto/2001, forma iniciadas as atividades inerentes a 

execução do projeto, conforme o cronograma proposto nos Termos de Referência 

e na proposta apresentada pelo Consórcio GOLDER/PIVOT; 

3. Dentre as atividades já realizadas, destacam-se: 

• Elaboração de um banco de dados, em ACCESS, contendo o resumo das 

informações obtidas durante a pesquisa bibliográfica (cartografia e imagens 

aéreas, hidrologia, geomorfologia, geologia, hidrogeologia, geofísica) a fim de 

subsidiar as etapas de trabalho seguintes; 

• Etapa de campo que resultou em um Relatório Geoestrutural do Gráben Crato-

Juazeiro, identificando as principais estruturas geológicas condicionantes do 

fluxo de água subterrânea na área de estudo e permitindo nortear a seleção 

das áreas para realização dos trabalhos geofísicos; 

• Realização de Estudos Geofísicas visando determinar as espessuras 

(profundidades) dos diferentes estratos geofísicos e correlaciona-los com a 

estratigrafia geológica obtida a partir dos perfis dos poços existentes na área, 

como também, identificar as estruturas geológicas e o local mais promissor 

para a construção do poço exploratório; 

• Cadastramento dos poços existentes na área e verificação da consistência dos 

censos realizados anteriormente pelo DNPM (1996) e CPRM (1998). 


