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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o Plano de Gerenciamento das Águas das Bacias Metropolitanas 
(COGERH/VBA, 1999), existe um déficit de 4,3 m3/s na capacidade de suprimento 
do atual sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF. 
Conseqüentemente, o restante da demanda é suprido através de poços e 
cacimbas, demonstrando assim, a importância das águas subterrâneas para o 
abastecimento complementar.  
 

Face aos constantes períodos de estiagem que provocam a diminuição dos 
volumes hídricos dos reservatórios superficiais, como também, por uma possível 
paralisação das Estações de Tratamento de Água – ETA, é que se torna 
necessária à formulação de um plano alternativo de abastecimento de água 
através da captação dos recursos hídricos subterrâneos. 
 

Este trabalho tem a finalidade de monitorar e estimar o potencial de água 
subterrânea explotado pelos poços tubulares existentes na RMF em áreas 
individualizadas com diferentes vocações hidrogeológicas, a partir das 
informações conhecidas e posteriormente geradas. 
 

Nessas micro-áreas mais favoráveis à produção de água subterrânea, 
serão selecionados alguns poços com base nos dados geológicos, construtivos e 
operacionais, para monitoramento da vazão, dos níveis piezométricos e dos 
parâmetros físico-químicos, visando consistir os cálculos das reservas aqüíferas 
dessas micro-áreas e a possibilidade de utilização para o abastecimento 
estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza. 
 

A água é um recurso natural essencial à vida, à sobrevivência da espécie 
humana e ao desenvolvimento socioeconômico. Esse princípio foi expressamente 
declarado na Carta Européia da Água (Conselho da Europa, França, 1968) e 
reiterada na Declaração de Dublin, Irlanda (1972), pelas Nações Unidas (Vieira, 
1994). 
 
 
2. ASPECTOS GERAIS 
 

Atualmente, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) congrega 13 
municípios que são Fortaleza, Caucaia, Maranguape, São Gonçalo do Amarante, 
Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Guaiúba, Aquiraz, Eusébio, Horizonte, Pacajus e 
Chorozinho (Figura 01). 
 

Segundo o Censo Demográfico de 2000, a concentração populacional da 
RMF cresceu a uma taxa anual de 3,5%, destacando-se, nestes termos, em 
segundo lugar no Brasil. Esse adensamento populacional decorre de um 
acentuado movimento migratório da população rural para os centros urbanos mais 
desenvolvidos, atraídos pela significativa expansão do setor secundário industrial 
e terciário de serviços. 



A Região Metropolitana de Fortaleza apresenta problemas gerados a partir 
dessa expansão populacional, tais, como, a ocupação desordenada do solo, a 
crescente favelização, a ausência de saneamento básico, a poluição dos recursos 
hídricos e uma oferta de água tratada insuficiente para atender totalmente a 
demanda da população. 
 

De acordo com Cavalcante (1998), em geral, 40 a 60% da população da 
RMF utilizam a água subterrânea, captada por poços ou cacimbas, como fonte 
principal ou complementar de abastecimento, seja para sedentação e/ou fins 
diversos.   
 

O entendimento da importância que os recursos hídricos representam para 
a região pode significar a diferença entre o crescimento social, político e 
econômico para a mesma, ou o atestado claro de compromisso com o 
subdesenvolvimento e atraso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Fonte: CPRM, 1999. 
 
 
 
 
 
 

 



3. SISTEMAS HIDROGEOLÓGICOS 
 
 

A designação de sistemas aqüíferos é utilizada com a visão de que existe 
uma interação efetiva entre as águas subterrâneas e o ciclo hidrológico, 
dependendo basicamente, do tempo e da forma como as águas subterrâneas vêm 
à superfície, seja sob a forma de fontes, interagindo com drenagens efluentes ou 
sendo captadas por poços para utilizações múltiplas. Desta forma, as formações 
geológicas que constituem aqüíferos, deixam de ter uma conotação de “unidade” 
para representarem um “sistema”, na concepção de que eles possam interagir 
com o meio ambiente. 
 

Na RMF existem 4 sistemas aqüíferos, representados pelas 
Dunas/Paleodunas, Barreiras, Aluviões e rochas do Embasamento Pré-Cambriano 
(Figura 02). As Dunas/Paleodunas constituem um sistema aqüífero único, em 
função das características litológicas e hidrodinâmicas similares, impossibilitando 
uma nítida distinção em nível regional. 
 
 
Ø Rochas do Embasamento Pré-Cambriano  
 

Na RMF, o embasamento cristalino domina espacialmente e é 
representado, predominantemente, por um complexo gnáissico-migmatítico e 
rochas graníticas. Com exceção dos municípios de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio, 
todos os outros estão localizados, em sua maior extensão, sobre esta unidade 
litológica. 
 

Este meio possui fraca vocação aqüífera e as melhores áreas são 
condicionadas pela existência de zonas cisalhadas, com fraturas abertas e 
associadas, muitas vezes, a reservatórios superficiais d’água que constituem 
fontes de recarga. É comum se observar à associação do cristalino com áreas de 
planícies fluviais e flúvio-marinhas, e nessas regiões a existência de carnaubais é 
um forte indicativo da existência de águas subterrâneas salinas. 
 

Os poços tubulares perfurados neste contexto possuem profundidades 
variáveis de 30 a 80 metros, predominando de 50 a 60 metros. O nível estático 
oscila, predominantemente, entre 0,7 e 15 metros (96,3%), com mínimo de 0,7 m, 
máximo de 47 m e média de 6,0 m (Cavalcante, 1998).  
 

As vazões predominantes são geralmente abaixo de 2 m3/h, com máxima 
de 22,6 m3/h, e a capacidade específica é normalmente inferior a 1,0 [(m3/h)/m]. 
Existem poços no cristalino com perfis que mostram a existência de fraturas, 
apesar de serem secos, o que demonstra que é necessária a existência de 
fraturas abertas e interconectadas com zonas de recarga, comumente designada 
no meio técnico como “entradas d’água”.  
 



A alimentação ocorre da contribuição pluviométrica, drenagens e espelhos 
d’água (lagoas e açudes) associados a fraturamentos, e das unidades aqüíferas 
sobrepostas, a exemplo do Barreiras e Aluviões. Os exutórios são representados 
por drenagens efluentes e pela evapotranspiração. 
 
 
Ø Sedimentos Terciários Barreiras 
 

O Sistema Hidrogeológico Barreiras ocupa 615 km2 da RMF e possui 
espessuras normalmente inferiores a 60 metros, predominando de 40 a 50 metros. 
Apresenta expressiva variação litológica, representada por intercalações de níveis 
arenosos, sílticos e síltico-argilosos que refletem diferentes condutividades 
hidráulicas, tanto verticais quanto horizontalmente. Bianchi et al (1984) estimaram 
para a condutividade hidráulica um valor de 1,8 x 10-6 m/s, refletindo mais as 
características de um aqüitarde. 
 

O nível estático é predominantemente inferior a 15 metros (90,8%), com 
mínimo de 1, máximo de 35 e média de 8,6 m. Possui espessura média saturada 
de 15 metros e suas águas são captadas por poços com profundidades 
predominando entre 40 e 60 metros.  
 

As vazões predominantes são inferiores a 2,0 m3/h (40,5%), porém 
localmente podem apresentar vazões bem superiores, com máxima de 17,6 m3/h 
e média de 2,8 m3/h. Existem poços secos neste contexto, em função dos níveis 
extremamente síltico-argilosos que ocorrem no sistema (Cavalcante, 1998). 
 

Localmente constitui um aqüífero livre, com características regionais de 
semiconfinamento em função dos níveis síltico-argilosos, tendo como fatores de 
recarga a precipitação pluviométrica, as drenagens influentes que percolam o 
contexto, as lagoas interdunares e o sistema dunas/Paleodunas que funciona com 
dupla função (aqüífero e unidade de transferência de água).  
 

Como exutórios tem-se a rede de drenagem efluente, lagoas, 
evapotranspiração e, ainda, o meio cristalino sotoposto, desde que fraturado e 
com características que permitam a circulação e o armazenamento d’água. 
 

Em nível de RMF é possível afirmar que o Barreiras não possui uma 
vocação hidrogeológica que, no geral, permita sua explotação para atendimento 
de demandas hídricas acima de 5 m3/h/poço. Porém, em função de sua grande 
extensão espacial, particularmente no município de Fortaleza, representa um 
sistema importante para a captação de pequenas vazões para abastecimento 
humano, principalmente para residências e condomínios. 
 

Utilizando dados de área (A = 615 km2), variação de nível estático (∆h = 0,5m) 
e porosidade efetiva (ηe = 5%), Cavalcante (1998) obteve para as reservas 
renováveis do Sistema Barreiras um volume de 15,3 milhões de m3/ano. 



Considerando-se uma espessura média saturada (b) de 15 m, estimou para as 
reservas permanentes um volume de 461 milhões de m3. 
 
Ø Dunas/Paleodunas Quaternárias 
 

Ocupam uma pequena área bordejando a orla costeira da RMF, com largura 
média de 2,5 km, adentrando um pouco mais ao continente nos setores central - 
município de Fortaleza, e leste - município de Aquiraz. Formam campos 
morfologicamente homogêneos, recortados ocasionalmente pela rede de drenagem e 
possibilitando a existência de lagoas interdunares.  
 

O Sistema Dunas/Paleodunas da RMF foi mapeado hidrogeologicamente 
pela primeira vez por Bianchi et al. (1984), que delimitaram 9  campos com áreas 
oscilando de 50 a 3.227 ha e altitudes variando de 10 a 60 metros. Neste trabalho 
foi ressaltada a necessidade da preservação destas áreas, em função da 
importância que estas representam para o abastecimento d’água e a conservação 
hidroambiental. 
 

É composto por areias pouco consolidadas e extremamente homogêneas, 
finas a médias, com diâmetro efetivo predominando entre 0,15 e 0,25 mm e 
espessuras entre 10 e 25 metros. Ocasionalmente ocorrem intercalações de níveis 
síltico-argilosos a argilosos, oriundos da própria variação da energia de deposição 
dos clásticos, e a presença de intercalações de argilas orgânicas, de tonalidades 
escuras, a exemplo do que existe em Abreulândia e Cocó. 
 

Em geral, repousam sobre os sedimentos Barreiras ou sobre manchas 
aluvionares. Indiscutivelmente constitui o melhor potencial hidrogeológico da área 
estudada, representando um aqüífero livre, com espessuras saturadas oscilando 
de poucos a até 10 metros e nível estático normalmente subaflorante nas áreas de 
descarga, atingindo, em média, 6,0 metros. 
 

Suas águas são captadas por poços tubulares rasos, com profundidades 
inferiores a 20 metros, perfurados normalmente em 10” e revestidos em 6” ou 4”, 
que produzem vazão média de 6,0 m3/h  podendo alcançar, localmente, até 15 
m3/hora. 
 

Possui como característica básica uma dupla função hidrogeológica, 
refletida no funcionamento do sistema como aqüífero principal e aqüífero de 
transferência do potencial hídrico para unidades sotopostas, a exemplo do 
Barreiras. 
 

 
Estudos hidrogeológicos nos campos de dunas da Abreulândia – Fortaleza, 

consistiram na prospecção e explotação de água potável para abastecimento 
público, demonstrando uma elevada vocação aqüífera para este sistema (PLANAT, 
1978 e 1984). As sondagens prospectivas realizadas em 2” mostram para o meio 



uma espessura média de 11,0 metros, com espessura saturada oscilando de 4,3 a 
9,3 metros.  
 

A profundidade média dos poços em Abreulândia é de 11,60 metros, com 
máxima e mínima de 16,80 e 9,40, respectivamente, refletindo o topo da 
Formação Barreiras, síltico-argilosa, considerada, localmente, como um aqüitarde. 
As profundidades oscilando de 10,0 a 15,0 metros são representativas para os 
poços tubulares rasos construídos no contexto Dunas/Paleodunas da RMF.  
 

A vazão média de 9,3 m3/h, com máxima e mínima de 13,0 e 5,9 m3/h, 
respectivamente, reflete valores elevados para o campo de Abreulândia, 
comparativamente ao do Cocó (vazão média de 6,0 m3/h) - município de 
Fortaleza, ou a outros campos dunares próximos a RMF, a exemplo de Pecém e 
Beberibe, ambos com vazão média de 2,4 m3/h. Compatível, porém, com o valor 
médio encontrado para São Gonçalo do Amarante (8,7 m3/h), conforme mostra a 
tabela 01. 
 
 

Tabela 01 - Valores Médios do Aqüífero Dunas - Orla Costeira do Ceará 
 

Local Município No de 
Testes 

Q 
(m3/h) 

K (m/s) 
x 10-4 

T 
(m2/h) 

ho 
(m) 

Cocó Fortaleza 135 6,0 2,50 6,98 7,7 
Pecém S. Gonçalo 22 2,4 1,40 3,88 7,7 

S. Gonçalo S.Gonçalo 09 8,7 1,00 4,32 12,0 
Beberibe Beberibe 62 2,4 0,73 2,37 9,0 

    Fonte: Campos & Menezes, 1982. 
 

As características de espessura saturada, condutividade hidráulica e 
transmissividade para o sistema dunas em Abreulândia são representadas pelos 
valores médios de 6,13m, 7 x 10-4 m/s e 9,7 m2/h, respectivamente. 
 

As características hidrodinâmicas médias obtidas através de testes de 
aqüíferos e de produção para diversos campos de dunas/paleodunas constam na 
tabela 01. Refletem aspectos relacionados às variações litológicas, que denotam a 
maior ou menor presença de níveis síltico-argilosos e variação da espessura 
saturada (Campos & Menezes, 1982).  
 

 
Os dados referentes a Pecém e Beberibe são correspondentes a campos de 

dunas limítrofes à Região Metropolitana de Fortaleza, situados numa distância máxima 
de 70 km da Grande Fortaleza. 
 

O fluxo das águas subterrâneas das Dunas/Paleodunas se processa, 
predominantemente, para o mar onde são observadas fontes difusas ao longo da 
costa, lagoas interdunares e zonas aluvionares pertencentes às bacias dos rios Pacoti, 



Cocó e Ceará. Porém, as maiores perdas d’água do aqüífero são por conseqüência da 
intensa evapotranspiração, associada a um nível estático subaflorante. A recarga é 
eminentemente pluviométrica, salvo exceções causadas por drenagens influentes. 
 

Não existe nenhum cadastro dos poços tubulares construídos 
manualmente. Porém, em função das informações verbais de perfuradores que 
operam nesse meio e do acompanhamento de poços tubulares rasos na área, 
estima-se que existam, em operação, de 2.500 a 3.000 poços na orla costeira da 
RMF. 
 

Cavalcante (1998) utilizando dados de área (A = 184,7 km2), variação do nível 
estático (∆h = 1,5m) e porosidade efetiva (ηe = 15%), estimou para as reservas 
renováveis do Sistema Dunas/Paleodunas um volume de 41,5 milhões de m3/ano. 
Considerando a espessura média saturada (b) de 6,4 m, a reserva permanente obtida 
para este sistema foi de 177,3 milhões de m3. 
 
 
Ø Aluviões Recentes 

 
As planícies fluviais ocupam 280 km2, nas quais os solos aluviais, 

hidromórficos e halomórficos constituem as classes dominantes, quase sempre 
recobertas pela mata galeria de carnaubais que constituem indicativos de água 
salgada. 
 

As aluviões não são praticamente utilizadas para captação de água na 
RMF, salvo exceções em comunidades ribeirinhas que as utilizam através de 
cacimbas. Nos municípios de Fortaleza e Maracanaú as águas subterrâneas das 
aluviões dos rios Cocó e Maranguapinho estão seriamente comprometidas pela 
poluição derivada de esgotos domésticos e industriais, não permitindo atualmente 
nenhum tipo de utilização. 
 

Constituem aqüíferos livres, com espessuras de poucos a até 15 metros e 
nível estático subaflorante (inferior a 2 metros), não existindo dados 
hidrodinâmicos no âmbito da RMF. São representados por sedimentos de 
granulometria muito fina, freqüentemente intercalados com níveis argilosos e 
orgânicos, derivados de uma ação erosiva sobre rochas sedimentares e migração 
de partículas das zonas de mangue. 
 

 
A pequena declividade dos canais de drenagens e a proximidade à linha de 

costa, permitem o avanço das marés até distâncias consideráveis (8,0 km) ao 
longo dos rios favorecendo, em algumas áreas, a formação de salinas e 
influenciando na qualidade das águas armazenadas nas unidades aluvionares. 
 

A recarga provém da precipitação pluviométrica, dos rios influentes e das 
águas subterrâneas das Dunas/Paleodunas e Barreiras. Como exutórios tem-se a 
evapotranspiração e a própria drenagem, em épocas de verão. No inverno, é 



muito comum a faixa aluvionares serem cobertas por água dos rios, pelo 
extravasamento destes. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Cavalcanti (1996)



 
4. OBJETIVOS 
 

4.1 GERAL 

 
 Implantar um sistema de monitoramento através da identificação das 

potencialidades de água subterrânea da RMF, visando a estruturação de um 
sistema de abastecimento d’água estratégico para o caso de possíveis 
colapsos no sistema principal. 

 
 

4.2 ESPECÍFICOS 

 
 Identificar as zonas potencialmente favoráveis a explotação dos recursos 

hídricos subterrâneos; 
 

 Implantar uma rede de monitoramento das águas subterrâneas; 
 

 Proporcionar um incremento na  oferta de água, através  da identificação de 
zonas potenciais, principalmente, nas áreas com deficiência  na rede de 
distribuição; 

 
 Selecionar as áreas, onde a qualidade das águas subterrânea esteja fora 

dos padrões estabelecidos, para identificação da fonte de contaminação e, 
posterior mitigação do problema; 

 
 Criar um sistema de informação georeferenciadas, e 

 
 Estruturar um plano de gestão integrada dos recursos hídricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. METODOLOGIA 
 
 

Para o desenvolvimento do projeto e a obtenção com êxito dos resultados, 
o trabalho foi executado da seguinte maneira: 
 

Ø ESTUDOS ANTERIORES 

o PESQUISA DE TRABALHOS ANTERIORES 

Estudos geológicos, hidrogeológicos, geofísicos, geoquímicos. 

o DISCURSÃO E CONCLUSÃO DESSES TRABALHOS 

o MAPAS DIVERSOS 

Confecção e Interpretação de mapas hidrogeológicos e de distribuição dos 
poços. 

 

Ø CADASTRAMENTO DE POÇOS TUBULARES 

o CADASTRO DE POÇOS TUBULARES DA RMF 

o ARMAZENAGEM DAS INFORMAÇÕES 

o CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS GEOREFERENCIADOS. 

o ACURACIDADE EM CAMPO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO CADASTRO 

 

Ø CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 

o ZONEAMENTO DE ÁREAS COM DIFERENTES POTENCIAIS HIDROGEOLÓGICOS 

o SELEÇÃO DE MICRO-ÁREAS PARA EXPLOTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

o IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO TELEMÉTRICO 

 



Ø MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DOS POÇOS NAS MICRO-
ÁREAS 

o MONITORAMENTO DAS VAZÕES E NÍVEIS PIEZOMÉTRICOS 

o MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS  FÍSICO-QUÍMICO  

 

Ø ELABORAÇÃO FINAL DO PRODUTO 

 
 
 
6. MONITORAMENTO DAS MICRO-ÁREAS ESTRATÉGICAS 
 
 

Serão monitorados os níveis potenciométricos e as vazões de explotação 
de aproximadamente 200 poços tubulares, sendo que 10% destes, o 
monitoramento será realizado através da rede telemétrica via ondas de rádio UHF. 
Nos outros 180 poços serão utilizados hidrômetros convencionais para medir as 
vazões, e medidores eletrônicos para monitorar os níveis estáticos. A 
periodicidade das medidas será feita com leituras diárias da rede telemétrica e a 
cada três meses no monitoramento convencional (anexo). 
 

Para a caracterização físico-química serão tomados os parâmetros de 
temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, amônia, nitrato e 
cloreto através da sonda multisensores. Para as análises que apresentaram alta 
concentração de nitrato e/ou amônia (evidência de uma provável poluição 
antrópica) será realizada análises bacteriológicas.  
 
 
 
7. EQUIPAMENTOS 
 
 

 RECEPTOR DE SATÉLITES GPS 
 SONDA MULTISENSORES 
 HIDRÔMETRO PARA REDE TELEMÉTRICA 
 SISTEMA PARA TELEMEDIÇÃO DE COMANDOS 
 MEDIDOR DE NÍVEL TELEMÉTRICO 
 HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO 
 MEDIDOR DE NÍVEL ELÉTRICO 
 ESTAÇÃO RECEPTORA TELEMÉTRICA 
 ESTAÇÃO TRANSMISSORA TELEMÉTRICA 
 ANTENAS 

 
 



8. CONCLUSÕES 
 
 
 O projeto Monitoramento e Gestão de Água Subterrânea de Micro-áreas 
Estratégicas da Região Metropolitana de Fortaleza encontra-se atualmente em 
fase conclusiva. 
 
 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
BIANCHI, L; PADILHA, M.W.M; TEIXEIRA, J.E.M. – 1994 – Recursos de Água 

Subterrânea na RMF.  Fatores Condicionantes. In: Plano de Aproveitamento 
dos Recursos Hídricos na RMF. – Fase I. Fortaleza. SEPLAN – AUMEF, v. 1, 
139 p. 

 
BRASIL. Ministério das Minas e Energia.CPRM - Serviço Geológico do Brasil – 

1999 – Atlas dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Ceará. Residência de 
Fortaleza. Fortaleza – CE. 

 
CAVALCANTE, I.N. – 1998 – Fundamentos Hidrogeológicos para Gestão 

Integrada de Recursos Hídricos na Região Metropolitana de Fortaleza, 
Estado do Ceará. Tese de Doutoramento - Instituto de Geociências. 
Universidade de São Paulo. São Paulo. 

 
COGERH/VBA – 1999 – Plano de Gerenciamento das Águas das Bacias 

Metropolitanas. Fortaleza – CE. 
 
MENEZES, M.A.S. & ARAUJO, J.R. - 1988 - Causas da salinização dos poços da 

praia de Abreulândia em Fortaleza - Ceará. V Congresso Bras. de Águas 
Subterrâneas. ABAS. ANAIS. São Paulo - SP. p. 165 - 174. 

 
PLANAT – 1987 – Captação de Abreulândia. Relatório final de construção dos 

poços e definição das condições de exploração. Inédito. CAGECE. Fortaleza 
- CE. 245 p. 

 
SRH. Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará – 1992 – Plano 

Estadual de Recursos Hídricos. SRH. 4 vol. Fortaleza – CE. 
 
 


