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MARAVILHA  LÍQUIDA

Homenagem à Cogerh – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 
nos seus 15 anos em prol da vida
Autor: Virgílio César Aires de Freitas

Renasce e se renova nos altos
Segue caminho rumo aos baixos
No percurso momentos estacionários
E a vida agradece o cenário
Cenário que leva a vida pros lares
Sementes germinam nestes lugares
Passando e pintando de verde os pomares 
Antes de ir para os mares
O homem ocupa o chão
É o progresso, é a construção
E a maravilha líquida
Vai sofrendo com a poluição
Diluindo em seu corpo os males
Ela perde até a função 
Sufocada muito castigada
Natureza dá a solução
Sol realiza a evaporação
É liberdade desta prisão
Criador na verdade é quem a salva
Nos  devolve  do céu bem alva
O homem sabe da vitalidade
E que depende da sua ação
Foi criada uma companhia de gestão
Sabiamente com esta missão
Em prol da vida vamos aguar
Todo estado do Ceará
C   .   O   .   G   .   E   .   R   .   H   ( Cogerh )
Nossas  vidas vamos regar
E todo povo vai soletrar
C   .   O   .   G   .   E   .   R   .   H   ( Cogerh )
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Apresentação

Francisco José Coelho Teixeira

Diretor-Presidente da Cogerh

A Cogerh tem a grata satisfação de apresentar o Relatório de 

Atividades da Gerência de Estudos e Projetos – GEPRO, com a 

finalidade de demonstrar uma síntese das ações e atividades 

desenvolvidas  no período de 2007 a 2010.

Cuidar dos recursos hídricos do Estado do Ceará é um grande 

desafio, porque a água é um recurso natural escasso e limitado, 

de domínio público e dotado de valor econômico, devendo seu uso 

ser gerenciado de forma integrada, descentralizada e participativa.

Do território do Estado do Ceará, 92,5% estão inseridos no semi-

árido, 70% em terrenos cristalinos, com precipitação bastante 

irregular no tempo e no espaço. Para gerenciar esses recursos o 

Estado dispõe de legislação e agentes institucionais que permitem 

uma gestão eficaz de suas bacias hidrográficas.

A Gerência de Estudos e Projetos – GEPRO, criada em 1995, vinculada 

à Diretoria de Planejamento, tem uma interação conceitual com 

todas as gerências da Cogerh, com órgãos governamentais do setor 

de recursos hídricos e afins, da esfera municipal, estadual e federal, 

e também com instituições de ensino; possui como atribuição 

básica o desenvolvimento de estudos e projetos nas diversas 

regiões hidrográficas do Ceará, englobando águas superficiais e 

subterrâneas e estudos ambientais, preconizando a conservação e 

a racionalização dos usos da água, possibilitando o bem-estar da 

população cearense e a certeza de uma melhor qualidade de vida.
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O Estado do Ceará está inserido no semiárido brasileiro, com 

regime dechuvas caracterizado por grande variabilidade espacial 

e temporal, inter-anual e intra-anual. Tendo-se, portanto, a 

incerteza da chuva no primeiro semestre, e a certeza da seca no 

segundo semestre.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, cuja

missão é gerenciar os recursos hídricos de domínio do Estado 

do Ceará e da União, por delegação, de forma integrada, 

descentralizada e participativa, incentivando o uso racional, social 

e sustentado, vem contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da população.

A gestão eficaz e eficiente das Bacias Hidrográficas é uma 

estratégia que visa proteger e conservar a qualidade ambiental 

e, conseqüentemente, os ecossistemas aquáticos. Muitos dos 

problemas de quantidade e qualidade da água são evitados ou 

resolvidos por meio de ações aplicadas diretamente na

Bacia Hidrográfica, dentro de uma visão holística e harmônica, 

observando-se as atividades desenvolvidas em sua área de 

abrangência e os usuários envolvidos.

Em razão da complementaridade hidrológica entre as águas 

superficiais e subterrâneas, a gestão do uso da água deve se dar 

de forma integrada e participativa, possibilitando sua utilização, 

nos diversos usos, em uma perspectiva de otimização, no espaço 

e no tempo.

Considerações 
Gerais

Sendo a Cogerh, hoje responsável pela gestão das águas

acumuladas no Estado, administrando diretamente 132 dos mais 

importantes açudes públicos estaduais e federais, é de suma 

importância a realização de estudos e pesquisas que simulem 

diversos cenários, considerando a quantidade e a qualidade da 

água, a ocorrência de eventos extremos, cheias ou secas, para 

possibilitar a tomada de decisão em tempo hábil. 

A Gerência de Estudos e Projetos – GEPRO, criada em 1995, possui

como atribuição básica o desenvolvimento de estudos e projetos 

nas diversas Bacias Hidrográficas do Estado, englobando águas 

superficiais e subterrâneas e estudos ambientais, preconizando a 

conservação e a racionalização dos usos da água, possibilitando 

o bem-estar da população cearense e a certeza de uma melhor 

qualidade de vida. É subordinada à Diretoria de Planejamento –

DIPLAN da Cogerh.

Suas principais atribuições são:

• Implementar estudos aplicados na identificação do potencial 

hídrico do Estado do Ceará;

• Possibilitar a elaboração e revisão dos planos de gerenciamento 

de bacias hidrográficas, visando ao aproveitamento racional dos 

recursos hídricos no que concerne aos usos múltiplos;

•Promover estudos básicos de engenharia de recursos hídricos,

envolvendo:

Sistemas de Suporte a Decisões;

Hidrologia;

Hidráulica;

Topografia/Cartografia;

Geotécnica;

Transporte de sedimentos;

Limnologia;

Meio Ambiente;

Hidrogeologia.
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• Promover nos projetos desenvolvidos e fomentados pela 

Cogerh a inserção do enfoque ambiental, possibilitando a 

gestão dos recursos hídricos dentro de uma visão holística e 

socioambiental que, efetivamente, garanta a sustentabilidade 

dos recursos ambientais e a efetivamente garanta a 

sustentabilidade dos recursos ambientais e a conservação de uma 

melhor qualidade de vida;

Cumprir as exigências legais para aprovação dos projetos de

interesse da Companhia;

Participar na elaboração e atualização dos planos de 

gerenciamento de bacias hidrográficas;

Participar na elaboração e atualização dos planos de 

gerenciamento de bacias hidrográficas; 

Promover estudos para viabilizar a utilização racional das águas

subterrâneas do Estado do Ceará;

Elaborar projetos de adução e captação para fornecimento de 

água bruta;

Analisar projetos de obras de controle de fluxo em vales 

perenizados;

Elaborar pareceres técnicos de outorga de uso da água;

Elaborar pareceres técnicos de licença de obras hídricas;

Elaborar projetos de recuperação de calhas fluviais;

Elaborar projetos de estudos especiais.

Estudos Hidrológicos  
e Hidráulicos
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Curva Custo-Vazão  
para o Sistema  
Eixo de Integração

Para subsidiar o estudo de otimização multi-objetivo desenvolvido 

pela Fundação Cearense de meteorologia e recursos hídricos 

(FUNCEME) para a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, foi 

realizado pela GEPRO estudo para levantamento das curvas custo x 

vazão das estações de bombeamento do Sistema Eixo de Integração.

Para efeito da simulação do cálculo do custo de bombeamento, 

em função da vazão, nos diversos cenários possíveis, optou-se pelo 

mês de outubro, por ser da estação seca, ter 31 dias, utilizando 

a correspondente tarifa de período seco, e não foi considerada 

a cobrança de reativo – UFDR para a Estação de Bombeamento 

Castanhão.

Para determinação do número de horas diárias de bombeamento 

nos dias úteis, considerou-se três horas de horário de ponta, 

portanto, um total diário de 21 horas de funcionamento. Para os 

finais de semana considerou-se um funcionamento ininterrupto de 

24 horas. O custo de demanda foi calculado em função do número 

de bombas utilizadas, e o custo do consumo em função do tempo 

de bombeamento.

Foram determinadas as curvas para a EB-Castanhão, EB-Pacajus, 

EE-0, EE-1.

Estudos para Estação de  
Bombeamento Castanhão
A EB-Castanhão tem uma subestação Classe 69 kV e utiliza a Tarifa 

Azul. Tem quatro bombas com potência de 1800 kW, e vazão de 

3,143 m³/s cada bomba. A Tabela 1 e o Gráfico da Figura 1 obtidos 

são mostrados abaixo:

Tabela 1:  Valores obtidos para o custo do bombeamento em função da demanda – EB-Castanhão..

EB-Castanhão
1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 4 Bombas

m³ R$ m³ R$ m³ R$ m³ R$

01/10/07 Seg 237.611 22.949,91 475.222 45.899,82 712.832 68.849,73 950.443 91.799,64

02/10/07 ter 475.222 29.789,82 950.443 59.579,64 1.425.665 89.369,46 1.900.886 119.159,28

03/10/07 Qua 712.832 36.629,73 1.425.665 73.259,46 2.138.497 109.889,19 2.851.330 146.518,92

04/10/07 Qui 950.443 43.469,64 1.900.886 86.939,28 2.851.330 130.408,92 3.801.773 173.878,56

05/10/07 Sex 1.188.054 50.309,55 2.376.108 100.619,10 3.564.162 150.928,65 4.752.216 201.238,20

06/10/07 Sáb 1.459.609 58.126,59 2.919.218 116.253,18 4.378.828 174.379,77 5.838.437 232.506,36

07/10/07 Dom 1.731.164 65.943,63 3.462.329 131.887,26 5.193.493 197.830,89 6.924.658 263.774,52

08/10/07 Seg 1.968.775 72.783,54 3.937.550 145.567,08 5.906.326 218.350,62 7.875.101 291.134,16

09/10/07 ter 2.206.386 79.623,45 4.412.772 159.246,90 6.619.158 238.870,35 8.825.544 318.493,80

10/10/07 Qua 2.443.997 86.463,36 4.887.994 172.926,72 7.331.990 259.390,08 9.775.987 345.853,44

11/10/07 Qui 2.681.608 93.303,27 5.363.215 186.606,54 8.044.823 279.909,81 10.726.430 373.213,08

12/10/07 Sex 2.919.218 100.143,18 5.838.437 200.286,36 8.757.655 300.429,54 11.676.874 400.572,72

13/10/07 Sáb 3.190.774 107.960,22 6.381.547 215.920,44 9.572.321 323.880,66 12.763.094 431.840,88

14/10/07 Dom 3.462.329 115.777,26 6.924.658 231.554,52 10.386.986 347.331,78 13.849.315 463.109,04

15/10/07 Seg 3.699.940 122.617,17 7.399.879 245.234,34 11.099.819 367.851,51 14.799.758 490.468,68

16/10/07 ter 3.937.550 129.457,08 7.875.101 258.914,16 11.812.651 388.371,24 15.750.202 517.828,32

17/10/07 Qua 4.175.161 136.296,99 8.350.322 272.593,98 12.525.484 408.890,97 16.700.645 545.187,96

18/10/07 Qui 4.412.772 143.136,90 8.825.544 286.273,80 13.238.316 429.410,70 17.651.088 572.547,60

19/10/07 Sex 4.650.383 149.976,81 9.300.766 299.953,62 13.951.148 449.930,43 18.601.531 599.907,24

20/10/07 Sáb 4.921.938 157.793,85 9.843.876 315.587,70 14.765.814 473.381,55 19.687.752 631.175,40

21/10/07 Dom 5.193.493 165.610,89 10.386.986 331.221,78 15.580.480 496.832,67 20.773.973 662.443,56

22/10/07 Seg 5.431.104 172.450,80 10.862.208 344.901,60 16.293.312 517.352,40 21.724.416 689.803,20

23/10/07 ter 5.668.715 179.290,71 11.337.430 358.581,42 17.006.144 537.872,13 22.674.859 717.162,84

24/10/07 Qua 5.906.326 186.130,62 11.812.651 372.261,24 17.718.977 558.391,86 23.625.302 744.522,48

25/10/07 Qui 6.143.936 192.970,53 12.287.873 385.941,06 18.431.809 578.911,59 24.575.746 771.882,12

26/10/07 Sex 6.381.547 199.810,44 12.763.094 399.620,88 19.144.642 599.431,32 25.526.189 799.241,76

27/10/07 Sáb 6.653.102 207.627,48 13.306.205 415.254,96 19.959.307 622.882,44 26.612.410 830.509,92

28/10/07 Dom 6.924.658 215.444,52 13.849.315 430.889,04 20.773.973 646.333,56 27.698.630 861.778,08

29/10/07 Seg 7.162.268 222.284,43 14.324.537 444.568,86 21.486.805 666.853,29 28.649.074 889.137,72

30/10/07 ter 7.399.879 229.124,34 14.799.758 458.248,68 22.199.638 687.373,02 29.599.517 916.497,36

31/10/07 Qua 7.637.490 235.964,25 15.274.980 471.928,50 22.912.470 707.892,75 30.549.960 943.857,00
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Gráfico 1 - Valores obtidos para o custo do bombeamento em função da demanda – EB – Castanhão.

Gráfico 2 - Curva custo x vazão em função da demanda – EB – Pacajus.

Estudos para a  Estação  
de Bombeamento Pacajus
A EB-Pacajus tem uma subestação Classe 13,8 kV e utiliza a Tarifa 

verde. Tem seis bombas, sendo quatro com potência de 385 kW e 

vazão de 1,7 m³/s, e duas com potência de 150 kW e vazão de 0,5 

m³/s. A Tabela 2 e o Gráfico 2 obtidos são mostrados a seguir:
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Tabela 2 . Valores obtidos para o custo do bombeamento em função da demanda – EB – Pacajus.

EB-Pacajus
1 Bomba 2 Bombas 3 Bombas 4 Bombas 5 Bombas 6 Bombas

m³ R$ m³ R$ m³ R$ m³ R$ m³ R$ m³ R$

01/10/07 Seg 128.520 6.203,20 257.040 12.406,39 385.560 18.609,59 514.080 24.812,79 551.880 27.217,51 589.680 29.622,24

02/10/07 ter 257.040 7.617,83 514.080 15.235,65 771.120 22.853,48 1.028.160 30.471,31 1.103.760 33.424,42 1.179.360 36.377,54

03/10/07 Qua 385.560 9.032,46 771.120 18.064,91 1.156.680 27.097,37 1.542.240 36.129,82 1.655.640 39.631,33 1.769.040 43.132,84

04/10/07 Qui 514.080 10.447,08 1.028.160 20.894,17 1.542.240 31.341,25 2.056.320 41.788,34 2.207.520 45.838,24 2.358.720 49.888,15

05/10/07 Sex 642.600 11.861,71 1.285.200 23.723,43 1.927.800 35.585,14 2.570.400 47.446,86 2.759.400 52.045,15 2.948.400 56.643,45

06/10/07 Sáb 789.480 13.478,43 1.578.960 26.956,87 2.368.440 40.435,30 3.157.920 53.913,73 3.390.120 59.138,77 3.622.320 64.363,80

07/10/07 Dom 936.360 15.095,15 1.872.720 30.190,30 2.809.080 45.285,46 3.745.440 60.380,61 4.020.840 66.232,38 4.296.240 72.084,15

08/10/07 Seg 1.064.880 16.509,78 2.129.760 33.019,56 3.194.640 49.529,34 4.259.520 66.039,13 4.572.720 72.439,29 4.885.920 78.839,45

09/10/07 ter 1.193.400 17.924,41 2.386.800 35.848,82 3.580.200 53.773,23 4.773.600 71.697,64 5.124.600 78.646,20 5.475.600 85.594,75

10/10/07 Qua 1.321.920 19.339,04 2.643.840 38.678,08 3.965.760 58.017,12 5.287.680 77.356,16 5.676.480 84.853,11 6.065.280 92.350,06

11/10/07 Qui 1.450.440 20.753,67 2.900.880 41.507,34 4.351.320 62.261,01 5.801.760 83.014,68 6.228.360 91.060,02 6.654.960 99.105,36

12/10/07 Sex 1.578.960 22.168,30 3.157.920 44.336,60 4.736.880 66.504,90 6.315.840 88.673,19 6.780.240 97.266,93 7.244.640 105.860,67

13/10/07 Sáb 1.725.840 23.785,02 3.451.680 47.570,03 5.177.520 71.355,05 6.903.360 95.140,07 7.410.960 104.360,54 7.918.560 113.581,01

14/10/07 Dom 1.872.720 25.401,74 3.745.440 50.803,47 5.618.160 76.205,21 7.490.880 101.606,95 8.041.680 111.454,15 8.592.480 121.301,36

15/10/07 Seg 2.001.240 26.816,37 4.002.480 53.632,73 6.003.720 80.449,10 8.004.960 107.265,46 8.593.560 117.661,06 9.182.160 128.056,66

16/10/07 ter 2.129.760 28.230,99 4.259.520 56.461,99 6.389.280 84.692,98 8.519.040 112.923,98 9.145.440 123.867,97 9.771.840 134.811,97

17/10/07 Qua 2.258.280 29.645,62 4.516.560 59.291,25 6.774.840 88.936,87 9.033.120 118.582,50 9.697.320 130.074,88 10.361.520 141.567,27

18/10/07 Qui 2.386.800 31.060,25 4.773.600 62.120,51 7.160.400 93.180,76 9.547.200 124.241,01 10.249.200 136.281,79 10.951.200 148.322,57

19/10/07 Sex 2.515.320 32.474,88 5.030.640 64.949,77 7.545.960 97.424,65 10.061.280 129.899,53 10.801.080 142.488,70 11.540.880 155.077,88

20/10/07 Sáb 2.662.200 34.091,60 5.324.400 68.183,20 7.986.600 102.274,81 10.648.800 136.366,41 11.431.800 149.582,32 12.214.800 162.798,23

21/10/07 Dom 2.809.080 35.708,32 5.618.160 71.416,64 8.427.240 107.124,96 11.236.320 142.833,28 12.062.520 156.675,93 12.888.720 170.518,57

22/10/07 Seg 2.937.600 37.122,95 5.875.200 74.245,90 8.812.800 111.368,85 11.750.400 148.491,80 12.614.400 162.882,84 13.478.400 177.273,88

23/10/07 ter 3.066.120 38.537,58 6.132.240 77.075,16 9.198.360 115.612,74 12.264.480 154.150,32 13.166.280 169.089,75 14.068.080 184.029,18

24/10/07 Qua 3.194.640 39.952,21 6.389.280 79.904,42 9.583.920 119.856,63 12.778.560 159.808,83 13.718.160 175.296,66 14.657.760 190.784,48

25/10/07 Qui 3.323.160 41.366,84 6.646.320 82.733,68 9.969.480 124.100,51 13.292.640 165.467,35 14.270.040 181.503,57 15.247.440 197.539,79

26/10/07 Sex 3.451.680 42.781,47 6.903.360 85.562,93 10.355.040 128.344,40 13.806.720 171.125,87 14.821.920 187.710,48 15.837.120 204.295,09

27/10/07 Sáb 3.598.560 44.398,19 7.197.120 88.796,37 10.795.680 133.194,56 14.394.240 177.592,74 15.452.640 194.804,09 16.511.040 212.015,44

28/10/07 Dom 3.745.440 46.014,91 7.490.880 92.029,81 11.236.320 138.044,72 14.981.760 184.059,62 16.083.360 201.897,70 17.184.960 219.735,79

29/10/07 Seg 3.873.960 47.429,53 7.747.920 94.859,07 11.621.880 142.288,60 15.495.840 189.718,14 16.635.240 208.104,61 17.774.640 226.491,09

30/10/07 ter 4.002.480 48.844,16 8.004.960 97.688,33 12.007.440 146.532,49 16.009.920 195.376,65 17.187.120 214.311,52 18.364.320 233.246,39

31/10/07 Qua 4.131.000 50.258,79 8.262.000 100.517,59 12.393.000 150.776,38 16.524.000 201.035,17 17.739.000 220.518,43 18.954.000 240.001,70
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Modelos de Redes de Fluxo

A Gerência de Estudos e Projetos da Cogerh vem realizando 

treinamentos que visam ao aprimoramento de pesquisas e 

trabalhos que estão sendo realizados em parceria com diversas 

entidades, dentre as quais a Universidade Federal do Ceará  

(UFC), FUNCEME e Agência Nacional de Águas - ANA.

Programa AcquaNet

Por iniciativa da Presidência e da Diretoria de Planejamento da 

Cogerh, e coordenado pela Gerência de Estudos e Projetos – 

GEPRO, com o apoio da Universidade Federal do Ceará – UFC e da 

Agência Nacional de Águas – ANA, foi realizado no Campus do 

Pici, no Laboratório de Informática do bloco 708, da Engenharia 

Civil, o Curso “Simulação de Sistemas de Recursos Hídricos usando 

Modelo de Rede de Fluxo”, de 11 a 15 de fevereiro de 2008, das 

08h às 12 h, pela manhã, e de 13h às 17h no período da tarde, 

totalizando 40 horas.

O programa utilizado foi o AcquaNet, desenvolvido para dar 

suporte a programas de estudos e pesquisas em Sistemas de 

Suporte a Decisões Aplicados à Engenharia Ambiental e de 

Recursos Hídricos, pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a 

Decisões em Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos - LabSid, 

do Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo - USP.

O apoio da UFC, nas pessoas da Profa. Dra Ticiana Marinho de 

Carvalho Studart e do Prof. PhD Marco Aurélio Holanda de Castro, 

foi essencial para a realização do evento.

Sistemas de Suporte  
a Decisões

O instrutor foi o Engenheiro Civil Marcos Airton de Sousa Freitas, 

Especialista em Recursos Hídricos da ANA, demonstrou profundo 

conhecimento do assunto, já tendo aplicado o AcquaNet em 

diversas regiões do Brasil, inclusive na simulação da transposição 

do São Francisco.

O curso foi considerado excelente pelos participantes, em pesquisa 

realizada no final do evento, com programa e local adequados 

e carga horária compatível. O índice de presença foi de 100% na 

maioria dos períodos, sendo a média geral de 96,82%.

Conteúdo Programático

Instrutor: Marcos Airton de Sousa Freitas  

(Especialista em Recursos Hídricos – ANA)

Apresentação: tomada de decisão; representação de sistemas 

hídricos; fundamentação teórica, potencialidades e restrições do 

uso de modelos; modelagem de reservatórios (série de vazões 

afluentes; evaporação líquida; curva cota-área-volume, volume 

máximo e mínimo operacionais, volume de espera etc.); noções 

elementares de sistemas de informação e banco de dados 

(Hidro, Sipot etc.).

Duração: 4 horas.

Utilização do modelo AcquaNet: estrutura; interface de entrada 

de dados; módulo de alocação; formas de simulação; calibração; 

apresentação dos resultados; exemplo de aplicação.

Duração: 8 horas.
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Aplicações do módulo de alocação:

• Determinação de vazão firme e curva de garantia de reservatório 

isolado; 

• Determinação de vazão firme, avaliação da disponibilidade 

hídrica e garantia de atendimento de sistemas de reservatórios  

e estruturas hídricas; 

• Otimização da operação de sistemas de reservatórios 

(atendimento aos usos múltiplos);

• Simulação da operação de reservatórios como auxílio à alocação 

negociada de águas;

• Simulação da operação de sistemas de reservatórios para fins  

de outorga e cobrança de direito de uso dos recursos hídricos.

Duração: 8 horas.

Outras aplicações: operação de reservatórios usando os Estados 

Hidrológicos; noções gerais dos princípios e aplicações; alocação  

de água entre usuários segundo prioridades; definição de regra  

de operação dos reservatórios.

Duração: 8 horas.

Demais módulos do modelo AcquaNet:

• Irrigação: noções gerais dos princípios (balanço de água no 

solo; capacidade de campo; ponto de murcha; evapotranspiração 

potencial e real; coeficiente de cultura etc.) e aplicações;

• Energia: noções gerais dos princípios (energia firme; vazão 

turbinada; potência gerada; restrições operacionais de usinas; 

índice de disponibilidade; cota-vazão do canal de fuga; 

engolimento mínimo; tipos de turbinas etc.) e aplicações;

• Qualidade de água: noções gerais dos princípios (parâmetros de 

qualidade de água; curvas de decaimento etc.) e aplicações;

• Economia: noções gerais dos princípios (análise econômica; curva 

de benefício marginal; alocação segundo benefício marginal etc.) 

e aplicações;

• Curva de aversão a risco: noções gerais dos princípios (mecanismo 

de racionamento; probabilidades de vazões afluentes; aversão a 

risco; elaboração de curva de aversão a risco etc.;) e aplicações.

Estudo de Caso na RMF

Trata-se de simulações para melhor operar os açudes de 

responsabilidade da Cogerh, bem como realizar previsões futuras de 

volumes desses reservatórios. As etapas de desenvolvimento foram:

a) Primeira fase

O estudo da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve como 

objetivo operar e realizar de forma mais eficiente, balanços 

hídricos dos reservatórios da RMF, no sentido de aperfeiçoar as 

regras de operações hoje praticadas, dando um melhor suporte 

técnico para a Cogerh foi estruturado o sistema, realizadas 

simulações onde podemos dar respostas otimizando as regras de 

operações citadas.

b) Segunda fase

Foi expandido o sistema, sendo este somado com o sistema do 

rio Jaguaribe, para podermos observar a influência destas águas, 

caso seja necessário para manutenção da oferta hídrica para a 

RMF, inclusive observar o efeito dos acréscimos realizados pela 

transposição do rio São Francisco.

c) Terceira fase

Na utilização do sistema foi utilizado o planejamento tático para 

simulações na RMF, onde foram utilizados arquivos de 1912 a 1996, 

em que o programa realizou 86 simulações que retrataram um 

histórico de ocorrências, mostrando o comportamento do sistema 

da RMF ao longo da sua existência, o que nos dá subsídios para 

tomada de decisões inclusive aprimorando os resultados utilizando 

estudos climatológicos.

Em seguida foi utilizado a simulação contínua, desta feita 

utilizando a RMF mais o sistema do rio Jaguaribe, onde podemos 

visualizar as potencialidades e vulnerabilidades do sistema 

completo, dando-nos respaldo para mensurar melhor a quantidade 

de água necessária para uma provável escassez da RMF.

Com o presente trabalho podemos constatar a necessidade de 

estudos e projetos neste sentido, pois nos dá credibilidade, visto 
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que o programa utilizado respalda de forma científica a tomada 

de decisão no que diz respeito ao tema recursos hídricos.

Fases dos Estudos

Para a RMF utilizou-se os seguintes dados:

• arquivo de afluências de 1912 a 1996;

• evaporações com 80% da evaporação medida no tanque classe A;

• demandas informadas pela GEMET;

• regras de operação dos reservatórios hoje praticadas;

• não foi considerada a utilização do canal do trabalhador;

• a simulação utilizada foi o Planejamento Tático;

• foi realizado um tratamento de dados, onde as respostas  

para início de janeiro de 2009 foram observadas, sendo 

construídos gráficos de probabilidades; o mesmo foi realizado 

para julho de 2009.

Para a RMF mais Sistema do rio Jaguaribe foram utilizados os 

seguintes dados:

Substituição dos dados da transposição do São Francisco com 

evaporação igual a (e-p) de 1931 a 1990 pelos dados adequados à 

nossa região (1912 a 1996) sendo incorporadas às demandas.

A simulação foi contínua.

1 - Apresentação do sistema mostrando a base de dados de oferta  

e demanda

2 - Operação de longo prazo

A) Transferência média do Jaguaribe para a RMF

B) Falhas na demanda

C) Níveis de alteração

3 - Operação tática

A) Climatologia

B) Previsão

4 - Esquizofrenia (1 reservatório)

A) Operação de curto prazo

B) Operação de longo prazo

5 - Elemento plano de qualidade da água

 

6 - Próximos passos 

Figura 1 - Esquematização da Rede de Abastecimento da RMF, no programa AcquaNet.

REDERES 2.0

O REDERES é um softwere que foi elaborado para a Cogerh 

pela ENGESOFT entre 1997 e 1999, na ocasião da elaboração do 

Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Jaguaribe, na 

Fase Diagnóstico: Estudo de Impacto Cumulativo da Pequena 

Açudagem.

Os procedimentos para determinação do impacto cumulativo 

na bacia hidrográfica de grandes reservatórios constam dos 

seguintes passos:
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1 - Determinação da área da bacia hidrográfica incremental do 

sistema de açudes;

2 - Elaboração de diagrama de arvora da pequena açudagem;

3 - Determinação das características fisiográficas de cada 

reservatório;

4 - Determinação dos parâmetros característicos de cada 

reservatório;

5 - Simulação da operação dos reservatórios;

Vantagens do Programa :

• Baseado numa conceituação específica para aplicação no  

semiárido nordestino (Método do Diagrama Triangular);

• Requer dados de fácil obtenção;

• Requer pouco tempo para introdução dos dados e parâmetros  

do modelo;

• Facilidade de manuseio (poucos passos);

SIGA

Sistema de Informações para Gerenciamento da Alocação 

de Água – SIGA, em desenvolvimento pela FUNCEME, é uma 

ferramenta computacional com componentes específicos para 

aplicação no gerenciamento de sistemas hídricos, com ênfase no 

suporte às atividades de gestão e alocação de água. É composto 

de oito módulos, como: desenho de rede, hidrologia, previsão 

de afluências, calibração, qualidade, reservatórios, cobrança e 

demanda e apresentação de resultados.

HEC-RAS / HEC-HMS

O Hydrologic Engineering Center – HEC, uma organização 

vinculada ao Institute for Water Resources, é centro de pesquisas 

designado para o US Army Corps of Engineers – USACE, para 

as áreas de hidrologia de águas superficiais e subterrâneas, 

hidráulica fluvial, transporte de sedimentos, análise de sistemas 

de reservatórios e diversos outros temas técnicos relacionados a 

recursos hídricos. Todos os produtos desenvolvidos pelo HEC são 

para o USACE, mas podem ser livremente utilizados.

O Hydrologic Modeling System – HEC-HMS, foi desenvolvido para 

simular o processo de chuva-vazão em bacias hidrográficas naturais 

ou urbanas. Os hidrogramas gerados pelo HEC-HMS são utilizados 

diretamente ou em conjunto com outros programas para alocação 

de água, estudos de eventos extremos, drenagem urbana, 

impacto de futura urbanização, dimensionamento de vertedouros, 

operação de sistemas de reservatórios etc.

O River Analysis System – HEC- RAS permite a modelagem do 

fluxo unidimensional em regime permanente e não permanente, 

transporte de sedimentos, temperatura da água etc.
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Sabe-se que é comum no nordeste brasileiro a prática de construção 

de pequenos e médios açudes a montante de açudes estratégicos.

Devido ao grande número de açudes existentes no estado do 

Ceará, ou seja, 26.969 com espelho d’água acima de 5 hectares, 

suas influências, negativas ou positivas, merecem ser avaliadas, 

principalmente quando se trata da inclusão de um novo 

açude em uma bacia hidrográfica, porque a experiência tem 

demonstrado que a pequena e média a açudagem tem sido um 

dos fatores responsáveis pela redução do volume afluente aos 

reservatórios estratégicos.

Quando ocorrem alguns anos seguidos com pluviosidade entre a 

média e abaixo da média histórica, caracterizando um período de 

estiagem, este impacto se torna mais significativo, especialmente 

em bacias hidrográficas com maior concentração de açudes.

Este estudo teve a finalidade de mostrar a metodologia utilizada 

para avaliar a influência deste impacto cumulativo, em açudes 

estratégicos para o Estado do Ceará.

Metodologia de Inclusão de Novos 
Reservatórios no Sistema Hídrico
Os açudes foram investigados sobre a premissa de influência da 

rede difusa da açudagem com o objetivo de verificar e quantificar 

o grau de influência do impacto a montante na eficiência 

hidrológica das obras hídricas em questão.

Estudos de Impacto 
da Açudagem Difusa

Com isso, no estudo realizado pela GEPRO e GETIN, o 

procedimento metodológico, para a determinação do impacto 

cumulativo na bacia hidrográfica de açudes estratégicos, constou 

das seguintes etapas:

a)Inicialmente foram identificados espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude de 

interesse, através da utilização de imagem do satélite CBERS-2 

e da rede de drenagem atualizada do Estado do Ceará, com 

a delimitação das respectivas áreas das bacias hidrográficas e 

hidráulicas de cada barramento. Isto viabilizou a estruturação do 

banco de dados espacial e tabular compatível com os programas 

ArcVIEW 3.2 e REDERES 2.0.

b)Em seguida a cada espelho d’água ou reservatório foi atribuído 

um código alfanumérico representativo de sua posição dentro da 

bacia hidrográfica do açude principal. Isto se deveu à dificuldade 

de identificação nominal dos açudes identificados a montante, e 

também da necessidade de se estabelecer uma codificação para 

simulação de operação em rede desses reservatórios através do 

software REDERES 2.0.

c)Posteriormente foram então determinadas as características 

fisiográficas e morfométricas de cada reservatório identificado, por 

meio dos seguintes elementos:

• Área total da bacia hidrográfica;

• Zona hidrológica homogênea, de acordo com a definição do 

mapa do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará (Plano - 

Estadual de Recursos Hídricos - Secretaria dos Recursos Hídricos 

do Ceará, 1992);

• Identificação da classe de relevo e ordem do rio ou  

riacho em que se encontra;

• Determinação da área da bacia hidráulica do reservatório ou 

espelho d’água;
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Cálculo dos parâmetros característicos de cada reservatório de 

montante, que são: 1) a capacidade de acumulação, denotado 

por K, e h) o fator de forma da bacia hidráulica α. Tais parâmetros 

foram calculados de acordo com metodologia desenvolvida no 

PERH, que permite a determinação de K com base na área do 

espelho d’água e dos parâmetros da curva de regressão do volume 

em função da área do espelho.

A equação de regressão é:  V = α . Ab

Onde:

V = volume em m3; 

A = área do espelho d’água em hectares.

A partir da estimativa dos volumes e alturas máximas de água dos 

reservatórios estudados determina-se o parâmetro α conforme 

equação abaixo:

α = K / h3

sendo K a capacidade do reservatório e h a altura máxima do 

nível de água. Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no 

REDERES 2.0.

a) Comparou-se a capacidade de regularização do reservatório 

principal da bacia hidrográfica, funcionando de forma isolada, 

com a capacidade de regularização do mesmo reservatório, 

sob a influência da pequena açudagem, e com a vazão total 

regularizada pelo sistema.

Açude Manoel Lopes
Partindo da posição do futuro açude na bacia do riacho Manoel 

Lopes, foram adicionados novos açudes à rede difusa de açudagem 

com o objetivo de verificar o impacto da microaçudagem difusa  

no dimensionamento proposto para o Açude Manoel Lopes.

No projeto original foi estudada interferência dos 22 maiores 

açudes da bacia hidrográfica na regularização do açude Manoel 

Lopes. Surgiu, posteriormente, a necessidade de quantificar, 

também, a influência dos açudes muito pequenos na eficiência 

hidrológica da obra hídrica em questão.

Com este fim, a colaboração do corpo técnico da Cogerh foi 

fundamental para a identificação dos dados de um total de 85 

açudes, incluindo os anteriormente estudados, para a criação de 

um novo banco de dados compatível com o programa REDERES 2.0.

O mapa do ANEXO 1 apresenta a bacia hidrográfica do açude 

Manoel Lopes, tal como foi definida pela Cogerh no software 

ArcGIS. Todas as áreas das bacias foram calculadas utilizando a 

base de dados geográfica devidamente ajustada. Somente após 

um criterioso exercício de consistência topológica, a rede de 

bacias hidrográficas/açudes foi finalmente inserida no programa 

REDERES 2.0.

Estimativa dos Parâmetros

As características da série de vazões afluentes ao Açude Manoel 

Lopes continuam as mesmas adotadas na simulação original:

Açude Manoel Lopes:

Área da Bacia hidrográfica: 679,36 km2

Lâmina média escoada anual: 52,1 mm

Capacidade Máxima: 31,064 hm3

Volume afluente médio escoado (µ): 35,4  hm³/ano

Fator de forma da bacia hidráulica (α): 9762,6

Coeficiente de variação (CV): 1,4

Evaporação durante a estação seca (E): 1,082 m

Fator de capacidade (fk): 0,88

Fator de evaporação: 0,211– Resultados

Para comparar o efeito da inclusão dos 63 novos açudes na 

regularização do açude projetado apresentamos a tabela 4, onde 

na primeira linha vemos os valores correspondentes ao açude 

Manoel Lopes com os 21 açudes de montante, enquanto que na 
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segunda linha observamos as mesmas quantidades com a nova 

simulação.

Tabela 3 – Comparação do impacto na regularização do açude projetado quando se adiciona os açudes 
muito pequenos na bacia (áreas de espelho inferiores a 14 ha)

Cód

Evp %Evp Sng %Sng Lib %Lib K µ α fK fE M

(hm3/
ano)

(%)
(hm3/
ano)

(%)
(hm3/
ano)

(%) (hm3)
(hm3/
ano)

(hm3/
ano)

MLO22 4.384 17.9 16.764 68.4 3.362 13.7 31.064 24.512 9762.6 1.27 0.239 3.570

MLO85 4.301 19.8 14.672 67.5 2.774 12.8 31.064 21.747 9762.6 1.4 0.249 2.953

Observa-se que a volume regularizado anual baixou para 

2,953 hm3/ano, o que dá uma vazão de 94 l/s contra os 114 l/s 

originalmente calculados (usando apenas os 22 maiores açudes 

da bacia). Este número corresponde a uma diminuição de 17% 

em vazão utilizável para a capacidade projetada de 31,064 hm3. 

Entretanto, observe que, em termos absolutos, a simulação 

com um número bem maior de açudes a montante teve um 

impacto muito pequeno nos volumes evaporados e sangrados 

no açude Manoel Lopes. Isto revelou que o dimensionamento do 

açude Manoel Lopes não se mostrou excessivamente sensível às 

condições de saturação da bacia hidrográfica.

A análise anterior se restringiu à cota de projeto para o volume de 

31,064hm3. Para o caso de haver interesse em analisar o mesmo 

sistema para outras cotas de projeto foi desenvolvida uma equação 

de regressão que relaciona o volume, em hectômetros cúbicos, 

do açude Manoel Lopes com a vazão regularizada, em litros por 

segundo. Tal equação deve ser usada apenas para este projeto com 

a configuração do sistema com os 85 açudes de montante. 

Q90(L/s) = 9.6732 V 0.6594          com        20 hm3  < V < 48 hm3

V [hm3] – capacidade do açude Manoel Lopes

Q90 [L/s] – vazão regularizada anual com 90% de garantia

Figura 2 - Regressão baseada em seis simulações da rede de açudes, variando a capacidade do reservatório projetado, a jusante.
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Bacia Hidrográfica do Açude Banabuiú
 
Açude Valentim

Inicialmente foram identificados 19 espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude 

de interesse, estando incluídos o açude Valentim e outros 13 

monitorados pela Cogerh.

Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos de 

cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com base 

na área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de regressão 

do volume em função da área do espelho.

Figura 3 - Esquematização dos Açudes existentes na Bacia do Manoel Lopes.

Tabela 5 - Parâmetros da Curva de Regressão Volume x Área do Espelho d’água.

Código 
do 

Açude

Classe  
de 

Relevo
Ordem

Parâmetro
a

Parâmetro
b

Área da Bacia 
Hidráulica (m²)

Volume Máximo 
(m³)

Altura 
Máxima 

(m)

Coef. de 
Forma 
Alpha

C03 R3 06 12.270,20 1,21 144.870.000,00 1.601.000.000,00 53,50 10.455,14

C18 R2 03 14.693,40 1,14 17.368.366,76 10.213.993,48 17,60 1.873,52

*C03 = Banabuiú e C18 = Valentim.
  Fonte: Plano Estadual dos Recursos Hídricos (Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará, 1992).



40 41

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Analisaram-se, então, a influência que a pequena açudagem 

exerce sobre a capacidade de regularização do sistema, onde o 

resultado da simulação no REDERES foi de que, sem os açudes 

de montante, o reservatório regulariza 323,397 hm3/ano. Após 

a introdução da pequena açudagem, o conjunto de todos os 

açudes a regularizar 94,623 hm3/anos, dos quais 223,148 hm3/

ano refere-se a uma diminuição de 31% em vazão utilizável 

para a capacidade do açude Banabuiú, a simulação foi realizada 

com toda a rede de fluxo e balanço hídrico individual dos 

19 açudes de montante com seus respectivos impactos no 

reservatório em questão. 

Numa segunda etapa, retirou-se o açude Valentim e gerou-

se uma nova simulação com a rede de fluxo e balanço hídrico 

individual de 18 açudes de montante contabilizando os seus 

respectivos impactos no açude Banabuiú. As tabelas 03 e 04 

abaixo apresentam os resultados de saída da simulação no 

REDERES2.0:

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Banabuiú foi sensivelmente 

menor, pois se observa nos resultados que o volume regularizado 

anual baixou de 323,397 hm3/ano para 225,938 hm3/ano. Este 

número corresponde a uma diminuição de 30,14% em vazão 

utilizável para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 4 - Esquematização dos Açudes da Bacia do Açude Banabuiú, com destaque para o Açude Valentim.

Pirabibú
Jatobá
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Açude João Guerra

Inicialmente foram identificados 19 espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude 

de interesse, estando incluídos o açude Valentim e outros 13 

monitorados pela Cogerh.

Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos de 

cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com 

base na área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de 

regressão do volume em função da área do espelho. 

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Analisou-se, então, a influência que a pequena açudagem exerce 

sobre a capacidade de regularização do sistema, onde o resultado 

da simulação no REDERES foi de que, sem os açudes de montante 

o reservatório regulariza 323,387 hm3/ano. Após a introdução da 

pequena açudagem, o conjunto de todos os açudes a regularizar 

95,392 hm3/anos, dos quais 224,787 hm3/ano refere-se a uma 

diminuição de 30,5% em vazão utilizável para a capacidade 

do açude Banabuiú, a simulação foi realizada com toda a rede 

de fluxo e balanço hídrico individual dos dezenove açudes de 

montante com seus respectivos impactos no reservatório em 

questão. As tabelas a seguir apresentam os resultados de saída  

da simulação no REDERES 2.0:

Numa segunda etapa, retirou-se o açude João Guerra e gerou-

se uma nova simulação com a rede de fluxo e balanço hídrico 

individual de dezoito açudes de montante contabilizando os seus 

respectivos impactos no açude Banabuiú. 

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Banabuiú foi sensivelmente 

menor, pois observa-se nos resultados que o volume regularizado 

anual reduziu de 323,387 hm3/ano para 225,225 hm3/ano. Este 

número corresponde a uma diminuição de 30,35% em vazão 

utilizável para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 5 - Esquematização dos Açudes da Bacia do Açude Banabuiú, com destaque para o Açude João Guerra.

Monsenhor Tabosa

Jatobá
Pirabibú
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Açude Remédio

Inicialmente foram identificados vinte espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude 

de interesse, estando incluídos o açude Valentim e outros 12 

monitorados pela Cogerh.

Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos de 

cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com 

base na área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de 

regressão do volume em função da área do espelho. 

 

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Analisou-se, então, a influência que a pequena açudagem exerce 

sobre a capacidade de regularização do sistema, onde o resultado 

da simulação no REDERES foi de que sem os açudes de montante 

o açude Banabuiú regulariza 323,387 hm3/ano. Após a introdução 

da pequena açudagem, o açude Banabuiú passou a regularizar 

223,534 hm3/ano causando um impacto de 30,87% em vazão 

utilizável para a capacidade do açude Banabuiú, a simulação foi 

realizada com toda a rede de fluxo e balanço hídrico individual 

dos vinte açudes de montante com seus respectivos impactos no 

reservatório em questão. As tabelas 13 e 14 abaixo apresentam os 

resultados de saída da simulação no REDERES 2.0:

Numa segunda etapa, retirou-se o açude Remédio e gerou-se uma 

nova simulação com a rede de fluxo e balanço hídrico individual 

de dezenove açudes de montante contabilizando os seus 

respectivos impactos no açude Banabuiú. 

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Banabuiú foi sensivelmente 

menor, pois observa-se nos resultados que o volume regularizado 

anual reduziu de 323,387 hm3/ano para 225,225 hm3/ano. Este 

número corresponde a uma diminuição de 30,35% em vazão 

utilizável para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 6 - Esquematização dos Açudes da Bacia do Açude Banabuiú, com destaque para o Açude Remédio.

Monsenhor Tabosa

Jatobá

Patu
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Bacia Hidrográfica do Açude Orós
Açude Conceição

Inicialmente foram identificados trinta espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude 

de interesse, estando incluídos o açude Valentim e outros 

17 monitorados pela Cogerh. Posteriormente o cálculo dos 

parâmetros característicos de cada reservatório foram calculados 

de acordo com metodologia desenvolvida no PERH (1992), que 

permite a determinação de K com base na área do espelho d’água 

e dos parâmetros da curva de regressão do volume em função da 

área do espelho. 

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Analisaram-se, então, a influência que a pequena açudagem 

exerce sobre a capacidade de regularização do sistema, onde o 

resultado da simulação no REDERES foi de que sem os açudes 

de montante, o açude Orós regulariza 425,485 hm3/ano. Após 

a introdução da pequena açudagem, o açude Orós passou a 

regularizar 316,282 hm3/ano causando um impacto de 25,66% em 

vazão utilizável para a capacidade do açude Orós, a simulação foi 

realizada com toda a rede de fluxo e balanço hídrico individual 

dos trinta açudes de montante com seus respectivos impactos no 

reservatório em questão. As tabelas 15 e 16 abaixo, apresentam os 

resultados de saída da simulação no REDERES 2.0:

Numa segunda etapa, retirou-se o açude Conceição e gerou-

se uma nova simulação com a rede de fluxo e balanço hídrico 

individual de vinte e nove açudes de montante contabilizando os 

seus respectivos impactos no açude Orós. 

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Orós ocorreu de forma 

aproximada à simulação anterior que incluía o açude Conceição, 

pois observa-se nos resultados que o volume regularizado anual 

reduziu de 425,485 hm³/ano para 317,330 hm³/ano. Este número 

corresponde a uma diminuição de 25,41% em vazão utilizável 

para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 7 - Esquematização dos Açudes da Bacia do Açude Orós, com destaque para o Açude Conceição.

Várzea do Boi

Aç. Espírito Santo
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Açude Tarrafas

Inicialmente foram identificados trinta espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude 

de interesse, estando incluídos o açude Valentim e outros 17 

monitorados pela Cogerh.

Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos de 

cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com 

base na área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de 

regressão do volume em função da área do espelho. 

  

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Analisaram-se, então, a influência que a pequena açudagem 

exerce sobre a capacidade de regularização do sistema, onde o 

resultado da simulação no REDERES foi de que sem os açudes 

de montante o reservatório regulariza 416,641 hm3/ano. Após 

a introdução da pequena açudagem, o açude Orós passou a 

regularizar 321,402 hm3/ano, causando um impacto a montante 

de 22,86% na vazão regularizada do açude Orós. A simulação foi 

realizada com toda a rede de fluxo e balanço hídrico individual 

dos trinta açudes de montante com seus respectivos impactos no 

reservatório em estudo. 

Numa segunda etapa, retirou-se o açude Tarrafas e gerou-se uma 

nova simulação com a rede de fluxo e balanço hídrico individual 

de vinte e nove açudes de montante contabilizando os seus 

respectivos impactos no açude Orós. 

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Orós foi sensivelmente 

menor, pois observa-se nos resultados que o volume regularizado 

anual reduziu de 416,641 hm³/ano para 321,735 hm³/ano. Este 

número corresponde a uma diminuição de 22,78% em vazão 

utilizável para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 8 - Esquematização dos Açudes da Bacia do Açude Orós, com destaque para o Açude Tarrafas.

Aç. Espírito Santo
Aç. Parambu

Várzea do Boi
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Bacia Hidrográfica do Açude Pacoti
Açude Santa Clara

Inicialmente foram identificados vinte e dois espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude 

de interesse, estando incluídos o açude Valentim e outros dois 

monitorados pela Cogerh.

Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos de 

cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com base na 

área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de regressão do 

volume em função da área do espelho. 

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Analisaram-se, então, a influência que a pequena açudagem exerce 

sobre a capacidade de regularização do sistema, onde o resultado 

da simulação no REDERES foi de que sem os açudes de montante, o 

reservatório regulariza 107,692 hm3/ano. Após a introdução da pequena 

açudagem, o açude Pacoti passou a regularizar 73,538 hm3/ano 

causando um impacto  de 31,7% em vazão utilizável para a capacidade 

do açude Pacoti, a simulação foi realizada com toda a rede de fluxo e 

balanço hídrico individual dos  vinte e dois açudes de montante com 

seus respectivos impactos no reservatório em questão. As tabelas a 

seguir apresentam os resultados de saída da simulação no REDERES 2.0:

Numa segunda etapa, retirou-se o açude Santa Clara e gerou-se uma 

nova simulação com a rede de fluxo e balanço hídrico individual de 

vinte e um açudes de montante contabilizando os seus respectivos 

impactos no açude Pacoti. As tabelas 03 e 04 abaixo apresentam os 

resultados de saída da simulação no REDERES 2.0:

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Pacoti foi extremamente 

representativo, pois observa-se nos resultados que o volume 

regularizado anual reduziu de 107,692 hm³/ano para 81,344 hm3/ano. 

Este número corresponde a uma diminuição de 24,46% em vazão 

utilizável para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 9 - Esquematização dos Açudes da Bacia do Açude Pacoti, com destaque para o Açude Santa Clara.
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Impactos Hidrológicos e Ambientais  
da Açudagem a Montante do  
Açude Cedro

Inicialmente foram identificados sessenta e dois espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude de 

interesse. Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos 

de cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com base 

na área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de regressão 

do volume em função da área do espelho. 

 

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Foi analisada a influência que a pequena açudagem exerce sobre 

a capacidade de regularização do sistema, onde o resultado da 

simulação no REDERES foi de que sem os açudes de montante, 

o reservatório regulariza 4,158 hm3/ano. Após a introdução da 

pequena açudagem, o açude Cedro passou a regularizar 2,90 hm3/

ano causando um impacto de 30,24% em vazão utilizável para a 

capacidade do açude Cedro, a simulação foi realizada com toda 

a rede de fluxo e balanço hídrico individual dos sessenta e dois 

açudes de montante com seus respectivos impactos no reservatório 

em questão. As tabelas a seguir apresentam os resultados de saída 

da simulação no REDERES 2.0:

Nesta simulação a comparação do efeito impactante da pequena 

açudagem na regularização do açude Cedro foi extremamente 

representativo, pois observa-se nos resultados que o volume 

regularizado anual reduziu de 19,58 hm3/ano para 17,75 hm3/ano. 

Este número corresponde a uma diminuição de 30,24% em vazão 

utilizável para a capacidade do reservatório analisado.

Figura 10 – Esquematização dos Açudes da Bacia hidrográfica do Açude Cedro.
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Impactos Hidrológicos e Ambientais  
da Açudagem a Montante do  
Açude Forquilha
  

O açude Forquilha, construído em 1921 pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), barra os riachos 

Oficina (Madeira) e Conceição, objetivando propiciar os múltiplos 

usos e, principalmente, o abastecimento humano. No entanto, 

nos últimos anos a oferta não atende à demanda, no que 

concerne à quantidade e qualidade da água, culminando na 

insatisfação da população. 

Os  estudos tratam do diagnóstico e pesquisas realizadas na área 

da bacia de drenagem do açude Forquilha, para identificar os 

impactos ambientais e hidrológicos da açudagem a montante da 

barragem, através da utilização de metodologia adequada para 

avaliar a influência deste impacto cumulativo na regularização 

do reservatório. Ressalte-se, ainda, que este estudo teve como 

objetivo principal contribuir com as discussões para solução dos 

problemas que enfrenta atualmente o açude Forquilha, no que 

concerne à quantidade e qualidade de sua água, de forma que 

outros estudos somados a este possibilitem o conhecimento das 

causas e consequências para atender à demanda da sociedade, 

sendo isto o principal fundamento da existência de uma empresa 

que trata de recursos hídricos, como é o caso da Cogerh.

Inicialmente foram identificados trinta e dois espelhos d’água 

hidrologicamente relevantes na bacia hidrográfica do açude de 

interesse. Posteriormente o cálculo dos parâmetros característicos 

de cada reservatório foram calculados de acordo com metodologia 

desenvolvida no PERH, que permite a determinação de K com base 

na área do espelho d’água e dos parâmetros da curva de regressão 

do volume em função da área do espelho. 

Com isso, faz-se a edição dos dados do projeto no REDERES 2.0.

Posteriormente analisou-se, a influência que a pequena e média 

açudagem exerce sobre a capacidade de regularização do sistema 

hidrográfico, onde o resultado da simulação no REDERES foi 

de que sem os açudes de montante a vazão regularizada (Q90) 

do reservatório é 7,43 hm3/ano. Após a introdução da pequena 

açudagem, o conjunto de todos os açudes passam a regularizar 

(Q90) cerca de 1,79 hm3/ano, dos quais 5,65 hm3 referem-se ao 

açude Forquilha (tabela 01 e 02).

Figura 11 A e B – Usos antrópicos na área de entorno da bacia hidráulica do açude Forquilha.

Os resultados evidenciaram um impacto da pequena açudagem de 

24,06% na vazão regularizada do açude Forquilha, significando que 

o açude  regulariza hoje 5,65 hm³ por ano em 90% do tempo e que 

este valor foi diminuído em 24,06% da sua eficiência máxima. 

Nas visitas de campo, constatou-se que o antropismo é 

preponderante na região, sobretudo no que concerne, dentre 

outros, aos seguintes aspectos e impactos ambientais negativos 

constatados na Bacia Hidrográfica e Hidráulica do Açude 

Forquilha:

• Desmatamentos indiscriminados e clandestinos;

• Queimadas para o preparo do solo nas vazantes;

• Pecuária intensiva sem ordenamento;

• Lançamento ilegal de efluentes domiciliares, industriais e  

de serviços diversos;

• Disposição irregular de resíduos sólidos;

A B
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• Barramentos (32 açudes a montante do açude Forquilha), 

possivelmente construídos sem estudos ambientais prévios, e que 

interferem na regularização do açude Forquilha;

• Poucos episódios temporais de sangria do açude Forquilha, com 

intervalos de 10 anos;

• Edificações instaladas em locais inadequados (APP);

• Mineração clandestina a montante da barragem;

• Utilização inadequada de agrotóxicos;

• Assoreamento das bacias hidráulicas de  açudes;

• Inexistência de mata ciliar na maioria dos corpos hídricos, lêntico 

ou lótico;

• Alguns açudes de montante não possuem usos definidos.

A partir da consolidação das informações de campo com as 

atividades de escritório, pôde-se caracterizar o antropismo 

acelerado e a falta de controle das atividades, o que tem 

contribuído para a descaracterização ambiental da Bacia 

Hidrográfica e Hidráulica do açude Forquilha.

É premente a necessidade de apresentação de resultados 

dos estudos já realizados, haja vista que as comunidades 

beneficiadas pelo abastecimento de água alegam à redução 

da oferta de água, bem como à qualidade insatisfatória da 

água fornecida oriunda do açude Forquilha e que se trata de 

estudos preliminares e foram realizados emergencialmente, 

Figura 12 A e B – Extensas áreas desmatadas para uso da madeira como lenha nos fornos das 
caieiras para a fabricação do Cal.

face à carência de água da população. Algumas conclusões e 

recomendações são apresentadas:

O açude Forquilha regulariza hoje 5,6462 hm³ por ano, em 90% 

do tempo, sendo este um valor reduzido de 24,06% da sua 

eficiência máxima;

Falta de episódio de sangria do açude nos últimos anos, o que tem 

impossibilitado a renovação do estoque de água;

Escassez de chuvas que impossibilita o armazenamento de água 

para atender a demanda;

As precárias instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) 

da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) no local, 

quanto ao atendimento a todas as necessidades das comunidades 

potenciais de demanda;

Falta de controle, fiscalização e monitoramento eficientes e 

eficazes dos poderes públicos, seja Federal, Estadual e Municipal, o 

que contribuem para o antropismo acelerado, ilegal e degradador 

dos recursos ambientais.

Falta de conhecimento de algumas instituições que 

entendem monitoramento ambiental apenas como um mero 

acompanhamento, sem, contudo, implementar soluções. Se 

medidas e ações de monitoramento ambiental tivessem sido 

tomadas, a situação da falta de água não estaria tão precária.

Como recomendações têm-se:

Realização imediata de reunião entre os órgãos pertinentes: 

Agência Nacional de Água –   ANA, Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas – DNOCS, Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – Cogerh, Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

– Cagece, Prefeitura Municipal de Forquilha, dentre outros. Esta 

reunião deverá ter como mediador o Ministério Público, cuja pauta 

principal será a identificação dos deveres de cada órgão que tem 

participação na gestão dos recursos hídricos;

A B
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Assinatura do Termo de Ajuntamento de Conduta – TAC pelas 

partes envolvidas;

Realização de Auditoria Ambiental, visando identificar todos os 

aspectos e impactos ambientais, sejam positivos ou negativos, 

das bacias hidrográficas dos 32 açudes a montante do açude 

Forquilha, bem como caracterização de alternativas de solução dos 

problemas ambientais, por meio do compromisso de realização de 

atividades de curto, médio e longo prazo, inclusive identificando 

quais os responsáveis pelas atividades e ações;

Levar em consideração programa REDERES 2.0 funciona em três 

casos específicos referentes aos dados de entrada: 

1º Caso - Utilizando apenas a área dos espelhos d’água 

(Metodologia utilizada neste Estudo); 

2º Caso - Realizando medidas nos açudes a montante do açude 

principal para calcular a COTA-ÁREA-VOLUME de cada açude; 

3º Caso - Possuir todos os dados dos açudes a montante inclusive 

a COTA-ÁREA-VOLUME. Os estudos realizados neste trabalho 

dispuseram da metodologia do 1º caso, pois  faz-se necessário 

estudar as causas e consequências do problema que passa o açude 

Forquilha. Os outros dois casos poderão ser estudados, porém 

isto demanda tempo, e com a obtenção dos dados será possível 

realizar os outros casos, todavia estudos anteriores comprovam 

que os três casos citados geram resultados satisfatórios.

Figura 13- Esquematização dos Açudes da Bacia hidrográfica do Açude Forquilha.
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Plano de Contingência 
Castanhão/Banabuiú 
para Controle de Cheia
  

Introdução

O Estado do Ceará, a partir da implementação da sua legislação de 

Recursos Hídricos, adotou princípios e diretrizes de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos da sua dominialidade ou por delegação 

(em se tratando de águas de domínio da União) que orientam a 

sua ação gestora no sentido da busca da sustentabilidade no uso 

desses recursos.

Um dos eixos estratégicos fundamentais para o alcance desse 

objetivo é o exercício de planejamento. Através do planejamento 

busca-se estabelecer caminhos de maior eficiência em relação 

ao uso, controle e proteção desses recursos, de modo a permitir, 

se não o integral atendimento às demandas requeridas, em 

qualidade e quantidade, no tempo e no espaço, mas a maior 

efetividade do sistema nesse atendimento.

Como é do conhecimento corrente as águas doces de maior 

potencial de aproveitamento, no âmbito das condições 

físico-climáticas do semiárido brasileiro, se dão através do 

armazenamento das águas das chuvas em reservatórios artificiais. 

Em todo o estado do Ceará existem aproximadamente 5.000 

açudes, com capacidade de acumulação superior a 5.000.000 de 

m³, o mínimo armazenamento admissível para reservatórios de 

usos múltiplos. Aqueles de maior armazenamento terminam 

cumprindo duas funções: a função regularizadora e a função de 

controle de cheias.

A função regularizadora

O atendimento caracterizado pelos múltiplos usos é um 

princípio adotado na gestão de águas e está na base da função 

de regularização dos reservatórios do semiárido. Sabe-se que 

nesses reservatórios, sujeitos às variabilidades de recarga (clima 

irregular), a sua eficiência oscila entre o uso intenso e o uso 

conservativo. O uso mais intenso reduz perdas, mas pode levar 

o reservatório à exaustão. O uso conservativo diminui os riscos 

de esvaziamento, mas intensifica perdas (evaporação, sangrias). 

Portanto a operação eficiente será aquela que produzirá menos 

perdas e possibilitará maior usufruto das águas armazenadas. O 

cumprimento da função regularizadora com a máxima eficiência 

possível é um desafio da gestão. 

A Função controle de cheia

Os reservatórios construídos no semiárido em geral são reguladores 

de vazão. Entretanto, a sua operação, num cenário de chuvas 

intensas e recepção de grandes vazões, permitem que os mesmos 

retardem a passagem dessas vazões, fazendo com que as vazões 

efluentes sejam reduzidas, caracterizando assim o seu efeito 

controlador de enchentes. Alguns reservatórios produzem esses 

efeitos em maior magnitude que outros, dependendo da sua 

capacidade de retardamento da passagem das águas. O volume 

é retido nos reservatórios também em função dos espaços que os 

mesmos dispuserem para acomodação temporária do mesmo. O 

retardamento acontece em razão do estreitamento causado pela 

passagem no dispositivo de saída (sangradouro), fazendo com que 

as águas “aguardem” o seu momento de saída. Esses reservatórios, 

portando, produzem amortecimentos sem controle, exatamente 

por não se tratarem de reservatórios construídos para essa função.

Por outro lado existem os reservatórios construídos não só para 

exercer funções de regularização, mas também para amortecerem 

cheias de maneira controlada. São os reservatórios dotados 

de comportas sobre seus vertedores. É o exemplo do açude 

Castanhão. Este reservatório foi construído tendo como uma das 

suas funções estratégicas proteger o Baixo Vale do Jaguaribe das 
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grandes cheias (até 100 anos). E em algumas oportunidades (2004, 

2008 e 2009) desempenhou a contento esta função.

Ocorre que a atenuação de cheia controlada é sempre realizada 

em tempo real e pressupõe o uso de uma regra operacional cujo 

equacionamento envolve um conjunto de variáveis que limitam 

as ações de controle. No caso específico do Açude Castanhão, as 

variáveis são as seguintes:

As incertezas associadas às previsões climáticas;

A limitação de nível do espelho d’água em razão da existência de 

núcleos urbanos na bacia hidráulica ainda expostos ao avanço do 

espelho d’água;

A necessidade de garantir um volume de espera permanente 

durante a quadra chuvosa e para a quadra seguinte;

As restrições em relação as vazões liberadas para prevenir 

transbordamentos da calha de jusante e assim evitar inundações, 

desabrigados e destruições;

A oportunidade de viabilizar um sobrevolume eventual para 

regularização, ao final da quadra chuvosa;

Todos estes condicionantes resultam das relações interativas do 

Castanhão com a dinâmica da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaribe, 

onde operam outros reservatórios, conectados através dos cursos 

d’água e onde se dá o desenvolvimento das forças produtivas 

associado ao uso e à ocupação dos solos, que geram relações de 

cooperação mas também de grandes conflitos em torno da água. 

Neste ambiente de transformações permanentes, os agentes 

públicos, inseridos no âmbito da gestão das águas, buscam definir 

regras operacionais visando equilibrar o binômio oferta x demanda 

e o gerenciamento eficiente dos eventos críticos, secas e enchentes. 

Para o enfrentamento do problema relacionado ao controle 

de cheias no vale do Jaguaribe, na quadra 2010, tendo à 

frente os açudes Castanhão e Banabuiú, iniciou-se, a partir de 

novembro de 2009, a elaboração de um Plano de Contingência 

para Controle de Cheias, o PCCC. O Plano tinha como objetivo 

de curto prazo a definição das diretrizes gerais para definição 

de procedimentos e regras operacionais que avançasse, 

qualitativamente, nas ações de controle de cheias no Vale, 

seja no que concerne à  prevenção de inundações nas áreas 

de jusante, seja na implementação de um sistema de alerta, 

advertindo as populações ribeirinhas quanto à necessidade de 

evacuação. Em razão do pouco tempo de trabalho ainda não foi 

possível a consolidação de um arcabouço metodológico, embora 

algumas diretrizes básicas e determinados procedimentos 

houvessem sido traçados. Este trabalho envolveu, praticamente, 

toda a equipe da GEPRO no traçado e desenvolvimento de 

tarefas, sobre as quais falaremos a seguir.

O Plano de Contingência para Controle de  
Cheias - PCCC

Na gestão de recursos hídricos no Estado do Ceará ainda 

existem importantes dificuldades a serem superadas, uma delas 

a definição de um modelo de operação de controle de cheias 

para o Castanhão e Banabuiú, os dois reservatórios dotados 

de comportas de controle que dispomos, ambos pertencentes 

à bacia do médio Jaguaribe. Duas questões emergem nessa 

tentativa de superação. Primeiro a cultura de escassez que 

está presente no nosso imaginário e nas nossas atitudes, e 

que estimulam um comportamento reacionário em termos 

das ações de controle de cheias, que obrigam a permanência 

de espaços vazios nos reservatórios para o amortecimento. 

Segundo, a necessidade precípua de um Plano de Controle 

que promova o conhecimento das condições de afluência, 

prevista ou em tempo real, seus tempos de viagem, capacidade 

de amortecimento dessas ondas nos reservatórios ao longo 

da quadra, as condições de escoamento nos rios à montante, 

interferências, ocupações, áreas de risco e o mapa das áreas 

prováveis de inundação. Hoje esta necessidade está calcada 
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nas experiências das enchentes que vivemos no baixo vale do 

Jaguaribe e em outras bacias, algumas dessas enchentes tão 

severas que determinaram perdas irreparáveis às populações 

afetadas, como foram as de 1974 e 1985.

A agenda proposta para o PCCC

O PCCC tem como objetivo o conhecimento da natureza dos 

eventos críticos relacionados às enchentes, o desdobramento 

das mesmas sobre o território e a maximização dos benefícios 

do seu controle através da operação das comportas dos açudes 

Castanhão e Banabuiú. Em razão desses objetivos, uma agenda de 

atividades para a sua elaboração foi planejada. Como se trata de 

um processo de elaboração que atravessa vários anos e que a cada 

ano novos elementos do conhecimento empírico e científico vão 

se incorporando, para promover a superação das falhas anteriores, 

e como, por outro lado, era necessário que na gestão da quadra 

2010 algumas ações fossem implementadas em termos de plano 

de controle, foi definida uma agenda mínima para contemplar a 

referida quadra, conforme organizada a seguir.

Diagnóstico Preliminar

• Realidade física da bacia nas áreas de interesse para o controle 

de cheias;

• As condições operacionais das barragens;

• A institucionalidade envolvida direta e indiretamente;

• Os conflitos sociais relacionados às operações de controle;

• A identificação dos estudos já realizados;

• Diagnóstico da rede de informações meteorológicas;

• Diagnostico da rede de informações fluviométricas;

• Diagnóstico e cadastro das interferências importantes na tomada 

de decisão operacional.

Estudos Preliminares

• Estudos cartográficos;

• A retroanálise das operações de controle anteriores, aspectos 

positivos e negativos;

• Leitura dos projetos das barragens;

• Leitura dos estudos hidráulicos e hidrológicos desenvolvidos  

na bacia;

• Leitura dos planos  do ONS e CESP.

 
Estudos Básicos

• Estudos de caracterização das bacias envolvidas;

• Estudos estatísticos de séries fluviométricas;

• Estudos de propagação de cheias em reservatórios;

• Estudos de propagação de cheias em rios;

• Estudos de verificação das estações linimétricas;

• Estudos de séries pluviométricas de postos representativos das 

bacias;

• Estudos para definição de uma estrutura organizacional mínima 

para implementação do PCCC;

• Aplicação de modelos atmosféricos e chuva-deflúvio para 

previsão de recarga nos reservatórios de controle;

• Aplicação de modelagem hidrodinâmica para delimitação das 

faixas de inundação sujeita a afluências diversas.

Análise de Prognósticos/Esboço de Cenários

• Cenário Tendencial;

• Cenário Ideal;

• Cenário Possível.

Programação/Projetos/Plano de Intervenções / 
Definição de Metas

• Formulação e detalhamento de um sistema de alerta para o 

médio e baixo-vale;
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• Discussão de uma base conceitual para instruir a definição de 

estratégias e regras operacionais de controle de cheias: matriz de 

estado e diretrizes básicas de controle;

• Elaboração da cartografia por restituições aerofotogramétricas 

e levantamentos topográficos de apoio no trecho à jusante da 

Barragem e no trecho à montante a partir da junção do Rio 

Salgado com o Rio Jaguaribe;

• Cadastro do uso e ocupação da faixa de proteção do Rio;

• Elaboração do programa preliminar de controle.

 
 
Implementação

A implementação se deu a partir do mês de janeiro quando foi 

regulamentada a estrutura organizacional através de Resolução 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Uma vez oficializado o 

esquema institucional as suas várias instâncias passaram a operar 

para a definição das regras, que foram aplicadas no início e etapa 

seguinte da quadra.

Retroanálise

Para o final da quadra.

Revisão

Para o final da quadra.

Conclusões

Parte da agenda referida acima já foi concretizada e muitas 

atividades ainda se encontram em andamento. As tarefas e 

atividades estão sendo desenvolvidas pelo Núcleo Técnico 

Operacional – NTO, que engloba técnicos das várias instituições 

pertencentes à estrutura organizacional formulada para 

implementação do PCCC. Outras tarefas que demandam soma de 

recursos de maior vulto, como a elaboração da cartografia do vale, 

nas áreas de interesse do PCCC, estão sendo negociadas em outros 

setores do Estado e na esfera federal, em especial na Agência 

Nacional de Águas - ANA, que tem estimulado o desenvolvimento 

desses Planos em todo território nacional. Em todo caso, o nível 

de desenvolvimento do Plano para a quadra 2011 certamente 

deverá atingir patamar de resolutividade bem mais elevado, com 

definições mais claras dos procedimentos.

Em relação às primeiras conclusões a respeito desse Plano 

provisório, em execução na presente quadra, estas serão 

efetivamente realizadas ao final da quadra, quando serão 

avaliados os procedimentos e as ações empreendidas para o 

controle de cheia no período chuvoso 2010.
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Curva chave da 
barragem de Itaiçaba

Introdução
O presente trabalho trata de um estudo  referente à construção de 

uma curva-chave para a passagem molhada de Itaiçaba 

Para a elaboração da curva-chave de Itaiçaba, foram utilizadas 

informações através de uma integração de órgãos públicos como 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), FUNCEME e 

DNOCS, coordenados pela Gerência de Estudos e Projetos - GEPRO, 

com a  participação da Gerência da Tecnologia da Informação 

- GETIN da Cogerh, ação essa que permitiu conclusões de uma 

situação problema que tem certo grau de complexidade, pois 

trata-se de uma seção de estudo sem definições geométricas em 

todos os níveis de lâminas ocorridas na citada passagem molhada.

Então apresentaremos procedimentos que nos levaram a 

determinar a curva-chave de Itaiçaba através de medidas de 

vazões no rio no período chuvoso com Acoustic Doppler Current 

Profiler (ADCP), e com simulações na bacia de Itaiçaba utilizando  

o programa HEC-HMS (Hydrologic Modeling System).

Metodologia
A princípio utilizamos o programa ArcView - The Geographic 

Information System for Everyone, para traçar a bacia natural ou 

incremental de Itaiçaba, ou seja, bacia controlada somente pela 

passagem molhada de Itaiçaba, e que recebe duas contribuições 

através das seções transversais de medidas, acompanhadas 

pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM, como 

podemos observar na FIGURA16 - Modelo de estudo, onde temos 

as seções Peixe Gordo e Morada Nova II, recebendo água dos 

açudes Castanhão e Banabuiú e de sub-bacias,  sendo então 

gerado pelo modelo três parcelas de vazões que são: vazões 

observadas pelas curvas-chave  de Peixe Gordo e Morada Nova II 

e uma terceira parcela que é a resposta do modelo chuva x vazão 

(HEC-HMS), simulada na bacia de Itaiçaba.

Figura 14 - Área hidrológica, determinada pelas seções de controle: Morada Nova, Peixe Gordo e Itaiçaba.

Para a parcela de vazão referente à bacia de Itaiçaba, foram 

selecionados uma média de 20 postos, como podemos constatar 

na figura 15. Com esses postos foi utilizado o método de Thiessen, 

para se obter as chuvas máximas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dias, com 

apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

- FUNCEME, tanto no tratamento do banco de dados, como 

tecnicamente na utilização de programas para cálculo da média 

de Thiessen.

Para as parcelas das vazões referentes às curvas-chave das seções  

Peixe Gordo e Morada Nova II, foram fornecidas pela CPRM,  onde 

foram realizadas consistências atuais das curvas-chave e com o 
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histórico de leituras de réguas das seções citadas, foi possível obter 

vazões nos períodos estudados; e podermos observar o fluxo de 

água no sistema no tempo e no espaço. Dessa forma, dados e 

ferramentas funcionarão no sentido  de  nos  dar  as  respostas  

possíveis  para a confecção da curva-chave de Itaiçaba.

Resultados e discussão
Com os estudos realizados e resultados dispostos em cada fase 

no que diz respeito às três parcelas geradas pelas curvas-chave 

e simulação, incidindo as três contribuições na barragem de 

Itaiçaba, ficaremos em condições de utilizar estes resultados para 

construção da curva-chave de Itaiçaba. Com os dados das lâminas, 

com as simulações na bacia incremental de Itaiçaba através do 

modelo chuva-vazão HEC-HMS e as curvas-chave, foi possível em 

uma única tabela, associar as lâminas de 01 de janeiro de 2009 a 31 

de maio de 2009, de Itaiçaba a uma soma de vazões referentes às 

três parcelas: vazão da simulação HEC-HMS, mais vazão da curva-

chave de Peixe Gordo, mais  vazão da curva- chave Morada Nova II. 

Figura 15 – Seleção de postos pluviométricos

O método de Thiessen foi realizado com a utilização de 19 postos - 

Quadro 1, onde no resultado final houve indicativo de chuva de 1 

dia até chuva de 7 dias. Observando os postos, utilizamos a chuva 

máxima do posto Russas que tem aproximação com a chuva de 3 

dias, onde no método de Thiessen indicou 120,85 mm e o posto de 

Russas tendo sua chuva máxima de 118 mm, sendo então a chuva 

máxima de projeto sugerida para a simulação na bacia de Itaiçaba 

utilizando o modelo HEC-HMS para gerar uma vazão que será a 

vazão representativa máxima da bacia incremental de Itaiçaba.

Para calcular o hidrograma de projeto, utilizamos o método do 

Taborga Torrigo, indicando o seguinte hidrograma final:

No modelo chuva x vazão HEC-HMS, quando alimentado com o 

hidrograma acima gerou uma vazão máxima de 800 m³/s, sendo 

esta a vazão máxima adotada incidindo em Itaiçaba no dia de 

lâmina máxima, referente à bacia incremental.

Para consistência das curvas-chave, foram realizadas medidas de 

vazão em Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), Quadro 2 da 

seção Peixe Gordo e Quadro 3 da seção Morada Nova II, onde são 

apresentadas as medidas de 19 de maio de 2009 com o valor de 
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890,638 m³/s para Peixe Gordo e de 18 de maio de 2009 com o valor 

de 394,041 m³/s para Morada Nova II; medidas essas que utilizamos 

para verificação pontual e nos possibilitaram, com auxílio dos 

técnicos da CPRM, a obtenção de uma curva-chave corrigida  

de cada uma das seções citadas.

Com os dados apresentados foram construídos gráficos 

contendo as curvas-chave consistidas para se compor a vazão 

total em Itaiçaba. Os dados diários das lâminas de Itaiçaba nos 

indicou o dia 15 de maio de 2009 como o dia  de maior lâmina.  

Com os indicativos de picos através das lâminas medidas em 

Itaiçaba e das curvas-chave, foi possível observar os tempos de 

concentração referentes às seções de Peixe Gordo e Morada 

Nova II, e sincronizar as três parcelas de contribuição citadas em 

um mesmo dia, visto que o tempo de concentração da bacia de 

Itaiçaba foi determinada pelo Método Califórnia, havendo uma 

compatibilidade destes tempos, visto que tanto a distância das 

seções que compõem as curvas-chave e o maior talvegue da bacia 

têm valores próximos.

Então, para o dia 15 de maio de 2009 que está indicado em 

Itaiçaba uma lâmina máxima de 3,3 m, foi associada à soma 

dos máximos ocorridos nas curvas-chave com a parcela da bacia 

incremental, que são os seguintes valores: em Peixe Gordo 

temos o máximo ocorrido dia 13 de maio de 2009 com 1.246,28 

m³/s, em Morada Nova II temos o máximo ocorrido em 12 de 

maio de 2009 com 940,33 m³/s e na bacia incremental com o 

valor de 800 m³/s; resultando em uma soma de 2.986,61 m³/s e 

indicando os tempos de concentração de dois dias para Peixe 

Gordo e três dias para Morada Nova II.

Observando as medições de campo realizada pela CPRM no dia 18 

de maio em Morada Nova II e no dia 19 de maio em Peixe Gordo,  

e utilizando os tempos de concentrações determinados, chegamos 

a uma vazão de 2.144,93 m³/s para uma lâmina de 2,37 m no dia 

21 de maio, onde podemos constatar a sincronia dos tempos de 

concentração e compatibilidade proporcional dos valores finais. 

Quadro 1 - Medidas com ADCP – Seção de Controle Peixe Gordo

Quadro 2 - Medidas com ADCP – Morada Nova II

WinRiver I - Ficha de Medição de Vazão com ADCP 

Técnicos Luiz Coelho e José Rouque Órgão(s) CPRM/REFO Pag:

Estação PEIXE GORDO Rio: Jaguaribe Município / UF: Tab do Norte / CE

Código 36390000 Cota Início (cm): 555 Cota final (cm) 555

Data 19 may 09 Hora Início 09:21:00 Hora Final: 10:16

2 - Número de Série e Patrimônio de ADCP e Lap Top

Marca Nº de Série Frequência Modelo

ADCP Rio Grande 1200

Lap Top

7 - Medição Final

Média Vazões Totais 
(m3/s)

890,638 Desvio Padrão (%) 1,0
Vel Média (Q/ÁREA) 

(M/S)
0,936

Velocidade Média Total
(m/s)

0,89 Vel Barco: 1,092
Largura 

(m)
408,24 Área (m2) 951,37

WinRiver I - Ficha de Medição de Vazão com ADCP 

Técnicos Luiz Coelho e José Rouque Órgão(s) CPRM/REFO Pag:

Estação MORADA NOVA Rio: Banabuiú Município / UF: Morada Nova / CE

Código 36580000 Cota Início (cm): 428 Cota final (cm) 428

Data 18 may 09 Hora Início 15:17:00 Hora Final: 15:50

2 - Número de Série e Patrimônio de ADCP e Lap Top

Marca Nº de Série Frequência Modelo

ADCP Rio Grande 1200

Lap Top

7 - Medição Final

Média Vazões Totais 
(m3/s)

394,041 Desvio Padrão (%) 0,0
Vel Média (Q/ÁREA) 

(M/S)
0,889

Velocidade Média Total
(m/s)

0,899 Vel Barco: 0,78
Largura 

(m)
408,24 Área (m2) 443,42
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O escoamento na Passagem molhada de Itaiçaba se passa em dois 

comportamentos, ou seja, na área transversal de escoamento com 

lâminas abaixo de 1,54 m, onde temos um vertedouro retangular 

no qual determinaremos um coeficiente de descarga em função 

das vazões selecionadas no estudo a ser realizado, e área 

transversal de escoamento com lâminas acima de 1,54 m, onde 

temos um transbordamento e indefinição geométrica desta seção 

transversal, que nos leva a um relacionamento das lâminas com 

vazões selecionadas no estudo a ser realizado. 

Com a curva referente à soma das vazões das curvas-chave e 

comportamento das lâminas medidas em Itaiçaba , geramos a 

curva de vazão total em Itaiçaba  através da sincronização do pico 

das lâminas de Itaiçaba com o pico das somas de vazões das curvas-

chave e utilizando a vazão máxima simulada na bacia incremental 

de Itaiçaba como a diferença entre os máximos  das duas curvas 

sincronizadas. 

Para construção da curva-chave de Itaiçaba, utilizamos dados,  

onde foi possível selecionar vazões totais  de forma a observar os 

dois comportamentos da seção transversal total. 

Para cotas abaixo de 1,54 m, selecionamos vazões totais referentes 

aos dias de 25 a 29 de maio, onde calculamos por regressão os 

coeficientes de descarga; resultando através de estudos estatísticos 

um coeficiente médio com valor de cd = 1,335. Utilizando a 

fórmula do vertedouro de soleira espessa determinamos o trecho 

da curva-chave variando a cota de zero a 1,5 m.

Para cotas acima de 1,54 m, selecionamos vazões totais 

obedecendo a uma linha de tendência relativa aos dois pontos 

anteriormente determinados, ou seja, ponto de máximos e ponto 

de medidas de campo, complementando assim a curva-chave 

apresentada na figura 3.

Conclusões e recomendações
A alimentação total da  bacia natural ou incremental de Itaiçaba, 

ou seja, bacia controlada somente pela passagem molhada de 

Itaiçaba, é a soma da parcela referente ao escoamento da bacia 

incremental em resposta à pluviometria com duas contribuições 

através das seções transversais de medidas, Peixe Gordo e Morada 

Nova II, acompanhadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais-CPRM.

O método de Thiessen foi realizado com a utilização de 19 

postos pluviométricos, onde a chuva de 3 dias, com o valor de 

120,85 mm, foi o indicativo para se utilizar o posto Russas com 

sua  chuva máxima de 118 mm, como chuva de estudo para a 

bacia incremental.

Figura 16 – Curva-chave da secção de controle de Itaiçaba
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Estudos 
Hidroambientais

Curvas-chave com qualidade na resposta, são seções de controle 

eficientes para compor sistemas hidrológicos na composição de 

soma de vazões em seções a jusante, desde que seja conhecido o 

tempo de concentração dessas seções em relação à seção de estudo.

O escoamento na Passagem molhada de Itaiçaba se passa em dois 

comportamentos, ou seja, área transversal de escoamento com 

lâminas abaixo de 1,54 m, onde temos um vertedouro retangular 

e área transversal de escoamento definida; e com lâminas acima 

de 1,54 m, onde temos um transbordamento e indefinição 

geométrica desta seção transversal.

Para cotas abaixo de 1,54 m,  através de vazões totais 

selecionadas, determinamos  um coeficiente médio com valor de 

cd = 1,335 que foi utilizado para compor a curva-chave de 0 a 

1,54 m e para cotas acima de 1,54 m, selecionamos vazões totais 

e associamos a lâminas obedecendo à linha de tendência baseada 

nos pontos de máxima e de medida de campo.
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ATIVIDADES
Entidades 
Envolvidas

MESES

1 2 3 4 5 6

Programa de Educação Ambiental I

Módulo I – Meio ambiente e Sustentabilidade

Público-alvo – alunos de escolas do ensino médio e 
fundamental.

Programa:
Noções de ecologia;
Importância do açude Forquilha (Atribuições da ANA, DNOCS 
e Cogerh);
Impactos (causa e efeito); licenciamento ambiental; 
Elaboração de um plano de ação;

ANA /
Cogerh / 
Semace / 
Cagece / 
SESA /

Prefeitura de 
Forquilha

X X X

Módulo II – Manejo Sustentável

Público-alvo – produtores / associações / sociedade em geral.

Programa:
Atividades humanas e seus impactos ambientais (pecuária, 
agricultura de sequeiro/vazante, mineração, desmatamento 
e etc); 
Alternativas à caprinocultura e ao uso de agrotóxicos; 
Elaboração de um plano de ação.

Cogerh, 
Semace e 

EMATERCE
X X

AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AO FINAL DO SEXTO MÊS

Programa de Monitoramento Qualitativo

Monitoramento da qualidade da água da bacia hidráulica – 
trimestral (durante um ano, a partir de setembro de 2008).

Monitoramento da qualidade da água afluente – semanal 
durante o período chuvoso (janeiro 2009 a junho 2009).

Cogerh

Programa de 
Revitalização do 
Açude Forquilha

Por meio de reunião realizada na Cogerh foi construída, 

juntamente com demais instituições, o Programa de Revitalização 

do Açude Forquilha, visando, inicialmente, capacitar e treinar as 

comunidades sobre o despertar do viver ambientalmente correto, 

através de ações de sensibilização e conscientização.  

Ao final do período de seis meses, o Governo Federal, por meio 

da ANA e do DNOCS, juntamente com o Estado do Ceará, por 

meio da SRH/Cogerh, Semace, Cagece, Prefeitura de Forquilha 

e Comitê da Bacia do Acaraú, elaborarão um plano de ação e a 

celebração de um protocolo de compromisso em que os usuários 

se comprometerão a implementar as medidas de curto, médio e 

longo prazo estabelecidas para disciplinamento dos usos da área 

de entorno do açude Forquilha.

As Medidas de Médio e Longo Prazo (de 01 a 05 anos):

• Demarcação do contorno da bacia hidráulica do açude Forquilha 

(DNOCS); 

• Definição de corredores de cerca (DNOCS);

• Instalação de bebedouros para o gado bovino (DNOCS);

• Plano de recuperação da mata ciliar (DNOCS e SRH); 

• Programa de educação ambiental – ETAPA II (Sebrae, Embrapa, 

Cogerh e Semace).     

Educação Ambiental
Programação do Curso

Parceria: Cogerh/ Semace

Período: 9 a 12 de setembro de 2008

Público-Alvo: Estudantes do Ensino Fundamental e Médio

Horário: 7h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min (40h/a)

Local: Município de Forquilha

Instrutores: Adahil Sena e Paulo Sucupira, da Cogerh, e Regina e 

Mara, da Semace

Turmas a serem capacitadas: Duas Turmas (I e II) de 50 (cinquenta) 

alunos cada, totalizando 100 (cem) alunos capacitados.
Quadro 3 – Cronograma de atividades proposto para a execução do “Programa de Revitalização do Açude Forquilha”
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Dia 9 de setembro: Abertura do curso com a presença da 

Secretária de Educação do Município e palestras dos professores 

da Cogerh e Semace.

Dia 9 de setembro (manhã) - Inicio do curso na Turma I, cujos 

temas são: Meio Ambiente (conceitos e terminologias); Direitos e 

Deveres de um Cidadão; Ética. 

Ministrante: Prof. Adahil Sena, da Cogerh.

Dia 9 de setembro (tarde) - Inicio do curso na Turma II, cujos temas 

são: Meio Ambiente (conceitos e terminologias); Direitos e Deveres 

de um Cidadão; Ética. 

Ministrante: Prof. Adahil Sena, da Cogerh.

Dia 10 de setembro (manhã) - Continuação do curso na Turma I 

com os seguintes temas: Legislação Ambiental no âmbito Federal, 

Estadual e Municipal; exemplos e estudos da casos.

Ministrantes: Prof. Adahil Sena e Prof. Paulo Sucupira, da Cogerh.

Dia 10 de setembro (tarde) - Continuação do curso na Turma II 

com os seguintes temas: Legislação Ambiental no âmbito Federal, 

Estadual e Municipal; exemplos e estudos da casos.

Ministrantes: Prof. Adahil Sena e Prof. Paulo Sucupira, da Cogerh.

Dia 11 de setembro (manhã) - Continuação do curso na Turma I 

com temas voltados educação ambiental no âmbito Estadual e 

Municipal, com apresentação de vídeos educativos. 

Ministrantes: Profa. Regina e Profa. Mara, da Semace.

Dia 11 de setembro (manhã) - Continuação do curso na Turma II 

com temas voltados educação ambiental no âmbito Estadual e 

Municipal, com apresentação de vídeos educativos. 

Ministrantes: Profa. Regina e Profa. Mara, da Semace.

Dia 12 de setembro (manhã) - Continuação do curso na Turma I 

com aulas de dinâmica de grupo e palestras sobre a degradação 

dos sistema de recursos hídricos no Estado do Ceará em níveis 

municipais. 

Ministrantes: Profa. Regina e Profa. Mara, da Semace.

Dia 12 de setembro (tarde) - Continuação do curso na Turma II 

com aulas de dinâmica de grupo e palestras sobre a degradação 

dos sistema de recursos hídricos no Estado do Ceará em níveis 

municipais. 

Ministrantes: Profa. Regina e Profa. Mara, da Semace.

O encerramento dos cursos será realizado, conjuntamente, às 16 

(dezesseis) horas da tarde do dia 12 de setembro.
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O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de 

planejamento e consequente destruição dos recursos naturais, 

particularmente das florestas. Ao longo da história do País, a 

cobertura florestal nativa, representada pelos diferentes biomas, 

foi sendo fragmentada, dando espaço para as culturas agrícolas,  

as pastagens e as cidades. 

No Estado do Ceará situação semelhante é evidenciada, pois 

cerca de 56,30% da cobertura vegetal nativa já foi totalmente 

devastada (Toniolo e Dantas, 1994) e essa prática recebe novo 

impulso cada vez que novas áreas são incorporadas aos sistemas 

tradicionais, essencialmente constituídas pela agricultura e 

pela pecuária. Nesse processo, sofre influência direta as Matas 

Ciliares, as áreas de reserva legal  e as áreas de relevante 

interesse ambiental.

Este projeto representa a iniciativa da Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos - Cogerh no sentido de recuperar as 

Matas Ciliares, recuperar áreas degradadas e enriquecer a 

vegetação das Áreas de Preservação Permanente - APP, dada a 

importância ecológica e econômica que essas áreas assumem 

para o Estado do Ceará.

No caso específico deste Projeto, a área-piloto a ser recuperada 

perfaz uma superfície de 25.000 m², localizada na APP do 

açude Forquilha, município homônimo, situado ao noroeste  

do estado do Ceará.

Trata-se de projeto a ser desenvolvido com as comunidades 

usuárias do açude Forquilha, coordenado pela Cogerh e 

compartilhado com a Semace - Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de Forquilha e o DNOCS - 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Saliente-se que 

este Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas é consequência 

dos compromissos firmados em reuniões com o Ministério Público 

Estadual, Cogerh e ANA - Agência Nacional de Águas.

Além dos aspectos técnicos relacionados às atividades acima 

propostas, vislumbra-se também a adoção de ações na área 

de educação ambiental, visando sensibilizar e conscientizar a 

população jovem e adulta sobre os benefícios da conservação, 

manutenção e recuperação do açude e sua Área de Preservação 

Permanente.

Do ponto de vista econômico as ações representarão uma quebra 

de paradoxos e salto positivo para a silvicultura no Estado do 

Ceará. Historicamente, nunca foi executada uma proposta com 

estas características: a ênfase sempre foi para o estímulo e a 

introdução de espécies exóticas. 

No que se refere a vertente ambiental, ter-se-á também, em 

caráter pioneiro, uma oportunidade de revegetação de áreas 

de interesse comum, particularmente para uma região onde a 

escassez de água de qualidade constitui um grave problema. A 

gestão da cobertura florestal com ênfase na conservação dos 

recursos hídricos possibilitará a sustentabilidade dos ecossistemas.

A região da Bacia Hidrográfica do Açude Forquilha engloba áreas 

do semiárido, estando inserida integralmente no município de 

Forquilha. O município possui população total de 17.537 pessoas, 

conforme o Censo Demográfico do IBGE, de 2000. A área drenada 

abrange em torno de 190,73 km2 e encontra-se nas  coordenadas 

geográficas 40°06’51” e 40°16’01” de latitude Oeste e 3°45’39” e 

3°57’43” de longitude Sul.

Projeto Comunitário e 
Compartilhado de Recuperação 
de Áreas Degradadas e da Mata 
Ciliar do Açude Forquilha
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O rio Acaraú nasce na Serra das Matas - na região centro-

oeste do estado, em cotas superiores a 800 m - e se desenvolve 

praticamente no sentido sul norte por 315 km até sua foz, 

drenando uma área de 14.423 km². No seu trecho inicial apresenta 

uma forte declividade, característica da região montanhosa, 

porém no seu primeiro terço a mesma reduz bastante, traduzindo 

a predominância do relevo suave que caracteriza a bacia. 

Os principais afluentes são os rios: Macacos, Groaíras, Jacurutu, 

Sabonete e Jaíbaras. A bacia do Acaraú é a segunda maior em 

termos de área irrigada do estado (10.897 ha.), concentrando 

21% do total da demanda de irrigação do estado, sendo que o 

perímetro Baixo Acaraú possui 8.440 hectares.

Vale ressaltar somente que a bacia do Acaraú é a que está em 

situação mais desfavorável, com nível de comprometimento de 

suas disponibilidades de 95%. Todavia, um balanço concentrado 

não é o instrumento adequado para identificar pontos localizados 

de déficit hídrico, os quais podem ocorrer mesmo em uma bacia 

superavitária. Para isto, o instrumento mais apropriado é o Plano 

de Gerenciamento de Bacia.

A bacia do rio Acaraú (14.423 km²) tem um regime de chuvas 

caracterizado por irregularidades interanuais. Parte da bacia 

possui altos índices pluviométricos (litoral, serra da Meruoca 

e Ibiapaba), enquanto que a pluviometria decresce nas áreas 

localizadas mais para o sul e para o leste, onde chega a valores de 

menos de 600 mm anuais. 

Muito embora a bacia do Acaraú possua os açudes Ayres de Souza 

(104,4 hm³), Edson Queiroz (254,0 hm³) e Paulo Sarasate (891,0 

hm³), entre outros, ainda apresenta nível de acumulação de água 

bem aquém do seu potencial. Estes três açudes têm capacidade 

para acumular cerca de 86% do volume máximo previsto para os 

doze reservatórios monitorados pela Cogerh nesta bacia, que é de 

1.443,7 hm³.

Conforme observam-se nas figuras 1 e 2, no mapa denota-se a 

delimitação da Bacia hidráulica e Hidrográfica com os principais 

rios e riachos e, na imagem de satélite as delimitações das bacias 

hidrográficas dos açudes existentes a montante do açude Forquilha. 

Figura 17 - Bacia de Contribuição do Açude Forquilha.
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A Bacia Hidrográfica do Açude Forquilha abrange parte da 

Depressão Sertaneja (Sertão de Sobral), atingindo altitudes entre 

80 m (nível mais baixo), correspondendo ao reservatório, e de  

260 m (nível mais alto) nos topos de morros testemunhos, onde 

ficam as nascentes dos riachos Oficina (Madeira) e Conceição, 

riachos que foram barrados para a formação do referido açude.

Na região a litologia compõe-se de rochas do embasamento 

cristalino Pré-Cambriano, onde predominam os solos 

medianamente profundos e moderadamente ácidos, porém 

pedregosos e susceptíveis à erosão. De acordo com a classificação 

citada em Brasil (1973), atualizada conforme EMBRAPA (1999), 

encontraram-se na região solos das classes: Bruno Não-Cálcico 

(Luvissolos) e Podzólico Vermelho-Amarelo (Argissolos). Tais solos 

são degradados, pela principal atividade econômica primária da 

região, a pecuária extensiva.

No entanto, juntamente com a influência das culturas de 

subsistência (anuais e/ou permanentes), das áreas irrigadas, e da 

indústria de mineração de calcário, as espécies vegetacionais de alto 

porte são disseminadas para o preparo do solo, áreas de pastagem, 

construção de cercas e uso da lenha para abastecer as fornalhas das 

Figuras 18A e 18B - Extrativismo vegetal na área de entorno do açude Forquilha para fabricação de cercas e, a montante, para 
uso na mineração como lenha nas caieiras.

caieiras (cal), conforme verificado nas figuras 18 A e B.

Com a intensificação do extrativismo vegetal na região a 

Caatinga Arbórea Densa, predominante anteriormente, passou 

pelo processo de degradação originando, com os períodos críticos 

de semiaridez acentuada, o aparecimento de árvores de porte 

mais baixo e cujas folhas caem totalmente na época seca, com 

caules retorcidos e esbranquiçados, a Caatinga Arbustiva Aberta.

O Perímetro Irrigado de Forquilha está localizado no Vale do rio 

Acaraú, no município de Forquilha, distante 208 km da capital, sendo 

a cidade mais próxima Sobral, a 15 km de distância. A implantação 

do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1974 e concluída em 

1979; já os serviços de administração, operação e manutenção da 

infraestrutura de uso comum, tiveram início no ano de 1977. A 

altitude do Projeto é de 70 m acima do nível do mar. As coordenadas 

geográficas são as seguintes: 03º46’ de latitude Sul e 40º17’ de 

longitude Oeste. O acesso ao perímetro é feito pela Rodovia Federal 

BR-222 que liga Fortaleza a Sobral (SEAGRI, 2000). 

O sistema do perímetro irrigado acontece por gravidade e 

produz, atualmente: banana, graviola, goiaba, feijão, milho/

espiga, coco, mandioca, pimenta e capim de corte. O Projeto é 

abastecido de água para irrigação do Açude Público Forquilha, 

com capacidade de acumulação de 50.132.000 m3 e vazão 

regularizável de 0,24 m3/s. A água do perímetro é classificada, 

hoje, como C1S1, ou seja, com baixo perigo de salinização e 

alcalinização (ou sodificação) sendo de boa qualidade para 

irrigação e adequada a todas as culturas (DNOCS, 2008).

O relevo é em geral, plano e suavemente ondulado em alguns 

locais, com declividades pequenas de 0 (zero) a 3%. Em torno 

do cristalino aparecem pequenas depressões que favorecem a 

hidromorfia e, como consequência, podem gerar problemas de 

salinidade e/ou alcalinidade nos solos dos lotes em que estão 

encravados e inclusive, em alguns lotes vizinhos. 

Os solos do Perímetro Irrigado de Forquilha são aluviais, de textura 

muito fina, média e grossa. Referidos solos, pouco desenvolvidos, 

em razão de depósitos fluviais de natureza variada, estão situados 

A B
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em duas planícies aluviais, uma maior e outra menor, formada pelo 

Rio Madeira e do seu afluente, o Rio Sabonete, respectivamente, 

tais planícies são limitados pelas formações cristalinas de gnaisse. 

Pode-se deduzir que são solos profundos nas proximidades do Rio 

Madeira e Sabonete, enquanto nas bordas das várzeas são mais 

rasos, em decorrência dos afloramentos do cristalino. Em geral, são 

solos sem problema de erosão, imperfeitamente a moderadamente 

drenados. A irrigação por gravidade beneficia uma área aluvial 

situada a partir de 300m a jusante do açude Forquilha, nas margens 

dos rios Madeira e Sabonete, constituídos por solos de textura 

muito grossa a muito fina.

Em relação à rede de irrigação, o coletor principal é o rio 

Madeira, com 8.500 m de extensão e vazão variável. Já os 

canais de irrigação foram dimensionados com capacidade para 

transportar o volume do mês de máximo consumo em 360 horas 

(12 horas de irrigação diária). Obtém-se, assim, uma vazão 

máxima, na saída do açude, de 470 L/seg (DNOCS, 2008). 

A estrutura organizacional dos irrigantes deveu-se através da 

criação da COIF (Cooperativa dos Irrigantes de Forquilha Ltda) 

para atender às necessidades de administração, organização, 

operação e manutenção do perímetro irrigado.

Justificativa e Legislação Pertinente

As Matas Ciliares são formações florestais situadas ao longo dos 

cursos de água que ocorrem em faixas estritas, propiciando um 

ambiente favorável para espécies aquáticas e animais. A elevada 

diversidade nas Matas Ciliares é possibilitada pelas conexões que a 

malha de redes de drenagem proporciona com outras formações 

florestais contínuas, mantendo o fluxo gênico. 

O novo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e as Resoluções Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 302/02 e 303/02 

inclui as Matas Ciliares na categoria de Áreas de Preservação 

Permanente - APP. Assim toda a vegetação natural (arbórea ou 

não) presente ao longo das margens dos rios (incluindo os riachos 

e córregos) e ao redor de nascentes, lagoas, lagos e reservatórios 

artificiais deve ser preservada. De acordo com o art. 3º da 

Resolução CONAMA nº 302/02 e art. 3º da Resolução CONAMA 

nº 303/02, a largura da faixa de Mata Ciliar a ser preservada está 

relacionada principalmente à largura do curso d’água, conforme 

citado a seguir:

a) Faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 

horizontal, com largura mínima de:

I - Trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros 

de largura;

II - Cinquenta metros, para o curso d’água com dez a cinquenta 

metros de largura;

III - Cem metros, para o curso d’água com cinquenta a duzentos 

metros de largura;

IV - Duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a 

seiscentos metros de largura;

V - Quinhentos metros, para o curso d’água com mais de 

seiscentos metros de largura.

b) Ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, 

com raio mínimo de cinquenta metros de tal forma que proteja, 

em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;

c) Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem 

mínima de:

I - Trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas 

consolidadas;

II - Cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os 

corpos d`água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa 

marginal será de cinquenta metros;

d) A área com largura mínima, em projeção horizontal, no 

entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível 

máximo normal de:

I  - Trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas 

urbanas consolidadas e cem metros  para áreas rurais;
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II - Quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de 

geração de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da 

compensação ambiental;

III - Quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não 

utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, 

com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural;

As Matas Ciliares, além da área de Reserva Legal, constituem-

se nos únicos remanescentes florestais das propriedades rurais 

sendo, portanto, essenciais para a conservação da fauna 

aquática e terrestre. Alem disso, essas formações florestais são 

importantes na (o):

a) Manutenção do nível dos rios e nascentes, através da condução 

da água da chuva, por infiltração, para o lençol freático;

b) Controle da vazão hídrica, favorecendo o armazenamento 

de água para a estação seca do ano, pois impede que os solos 

carreados pelos processos erosivos cheguem até o curso d’água, 

já que muitas práticas agrícolas, por mais adequadas que sejam, 

favorecem uma erosão superficial do solo;

c) Manutenção da biodiversidade, pois servem de habitat e refúgio 

e fornece alimento à fauna silvestre (reino animal) e aquática 

(específico das Matas Ciliares), além de funcionarem como um 

“corredor“ para o deslocamento dos animais entre as matas;

d) Controle da erosão, visto que as raízes das árvores e arbustos 

existentes fixam o solo, dificultando o escoamento de terra nas 

áreas de significativa declividade e, no caso das Matas Ciliares, 

para dentro dos cursos d’água;

e) Controle de temperatura, luz e nutrientes nos diversos 

ecossistemas, sobretudo nos aquáticos;

f) Filtragem de substâncias nocivas à vida aquática e terrestre, 

principalmente as decorrentes da aplicação de agrotóxicos e 

adubos químicos.

Considerando a importância social das Matas Ciliares, da Área 

de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal e de 

outros ambientes recuperados através de plantios florestais, 

e acrescentando-se a isto a função ecológica desempenhada 

pelas mesmas, entende-se que este projeto terá uma grande 

contribuição na melhoria socioambiental do cenário cearense.

Objetivo Geral
Tem-se como objetivo geral recuperar a qualidade do meio 

biofísico, notadamente nas áreas de ocorrências naturais do Bioma 

Caatinga e seus ecossistemas associados, mediante a promoção de 

ações voltadas para conservação de matas ciliares, recuperação e 

manutenção de áreas degradadas, através de plantios florestais.

Objetivos Específicos

Minimizar os impactos ambientais adversos, causados pelos 

sistemas tradicionais de exploração econômica;

Desenvolver atividades de plantio no município envolvido, 

associando a isto atividades educativas e de natureza formativa 

para o público interessado; 

Viabilizar ações de recuperação de áreas degradadas e 

recuperação de matas ciliares e enriquecimento da cobertura 

vegetal em áreas de reserva legal, dentro dos limites de 

abrangência das Unidades de Conservação Estadual e de áreas 

públicas da esfera estadual e/ou municipal;

Capacitar os atores envolvidos no projeto, aliando ações de 

educação ambiental voltadas para a realização de palestras de 

sensibilização e do correto emprego de metodologia de plantio;

Recuperar áreas em diferentes níveis de degradação em áreas de 

jurisdição municipal, mediante o plantio de essências florestais 

nativas arbóreas e frutíferas;



92 93

Ampliar a área plantada com essências florestais nativas arbóreas 

e frutíferas, que, decisivamente, contribuirá para a melhoria da 

qualidade de vida da população cearense;

Assegurar o efetivo plantio de essências florestais nativas 

ameaçadas de extinção;

Contribuir para a recuperação das áreas de Matas Ciliares na Bacia 

Hidrográfica do rio Acaraú, favorecendo a melhoria da qualidade 

da água para a população do município de Forquilha; e

Contribuir para o fortalecimento das ações voltadas para 

o estabelecimento da área de reserva legal no interior da 

propriedade rural e, por conseguinte, para a recuperação do 

Bioma Caatinga.

 
Metas
Recuperar 25.000 m² de Mata Ciliar situada na Área de Preservação 

Permanente - APP da Bacia Hidrográfica do Açude Forquilha;

Promover o plantio de 3.000 (três mil) mudas de espécies florestais 

nativas arbóreas e frutíferas;

No período de 01 (um) ano, reflorestar 2,5 hectares com espécies 

florestais nativas;

Estabelecer, em pelo menos 1% (hum por cento) das áreas 

correspondentes as Bacias Hidráulicas abrangidas pelo projeto, a 

recomposição das Matas Ciliares;

Promover o enriquecimento de aproximadamente 2,5 ha (dois 

hectares e meio) de áreas correspondente à Reserva Legal do 

município de Forquilha.

Estratégia de Ação
As estratégias que serão apresentadas referem-se basicamente 

às ações e aos procedimentos que serão executados com 

consecução do Projeto.

 

Área de atuação do Projeto
As ações propostas para serem desenvolvidas no âmbito do 

Projeto abrangerão áreas inseridas dentro dos limites de domínio 

das Áreas de Preservação Permanente do açude Forquilha. Além 

das áreas de domínio, estão suas áreas de influências, todas áreas 

públicas pertencentes ao DNOCS.

Inicialmente, prevê-se com área – piloto, um setor de APP 

de 1.000m de comprimento por 25m de largura. As espécies 

vegetais serão dispostas em linhas paralelas de 5m em 5m do 

espelho d’água em sentido continental, totalizando uma área de 

25.000m², conforme esboço esquemático abaixo:

 
Gestão Compartilhada
A Gestão Compartilhada do Projeto é constituída por um arranjo 

institucional composto pela Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos - Cogerh, Prefeitura Municipal de Forquilha, Semace, pelo 

DNOCS e Comitê de Bacia do Acaraú, que possibilitará desenvolver 

o conjunto de ações de gerenciamento do projeto (capacitação, 

assistência técnica, educação ambiental, monitoramento e 

fiscalização).

A responsabilidade de gerenciar de forma compartilhada todas as 

ações do Projeto será exercida pela Cogerh.

A função da Cogerh é a de promover a estruturação 

organizacional e incrementar a sistemática operacional 
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do projeto, contemplando a composição, a competência e 

responsabilidade das instituições envolvidas na sua execução.

Dentre as atribuições inerentes à Cogerh, estão a promoção 

de medidas para atingir as metas estabelecidas, articulação 

e mobilização interinstitucional, promoção de eventos de 

capacitação e divulgação dos resultados do Projeto.

Às Prefeituras Municipais caberá definir as prioridades de atuação 

do Projeto para ser executado nos municípios atendidos. Caberá, 

ainda, a estas a responsabilidade de viabilizar a operacionalização 

das demandas e ações programadas junto aos componentes de 

assistência técnica e capacitação, monitoramento, fiscalização 

e controle, juntamente com a Gerência da Cogerh. Além disso, 

deverão organizar, divulgar e executar eventuais ações pontuais 

do Projeto.

A programação anual de metas e ações correspondente ao 

plantio de mudas florestais a ser utilizada nos municípios 

priorizados será estabelecida pela Cogerh, juntamente com as 

Prefeituras Municipais envolvidas. A obtenção das mudas é de 

responsabilidade da Cogerh e cedidas pela Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente – Semace, e foi articulada como 

medida compensatória.

Nos municípios onde houver Conselho de Desenvolvimento 

Municipal, obrigatoriamente, deverão ser estabelecidas 

articulações para adequar as prioridades previstas e o volume 

de ações do programa, de acordo com a estrutura de assistência 

técnica disponível nos municípios.

As estratégias e competências das instituições parceiras serão 

objeto de formalização de Convênios. A elaboração da minuta 

destes instrumentos ficará sob a responsabilidade da Cogerh.

Esboço dos Componentes do Projeto

Componentes do Projeto
O Projeto é composto de cinco componentes básicos: capacitação, 

assistência técnica, educação ambiental, monitoramento e 

fiscalização.

Componente Capacitação

As atividades de capacitação estarão voltadas para a formação 

e/ou atualização dos atores envolvidos, mediante ações de 

sensibilização e difusão de metodologia, aliadas à uniformização 

da linguagem técnica.

 
Componente Assistência Técnica

O Componente de Assistência Técnica será desenvolvido no(s) 

município(s) onde estão inseridas as Unidades de Conservação, 

após serem articuladas e ajustadas às atividades programadas 

pelas estruturas técnicas envolvidas, considerando os 

compromissos definidos pelas Prefeituras Municipais.

O ajuste da atuação executiva do Projeto, nos municípios, 

deverá considerar as assessorias desenvolvidas basicamente pelas 

Prefeituras Municipais e, quando couber, da Gerência.

Projeto

Capacitação Assistência Técnica Educação Ambiental Monitoramento e 
Fiscalização
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Componente Educação Ambiental

A componente Educação Ambiental do Projeto será coordenada 

pela Gerência de Estudos e Projetos - GEPRO da Cogerh, que 

elaborará uma programação metodológica integrada com 

conteúdo para sua difusão praxis.

As ações serão articuladas junto às Prefeituras Municipais. Para 

tanto, haverá uma ação envolvendo as Secretarias Municipais 

de Educação, de Agricultura e Meio Ambiente, Comitê de Bacia, 

Semace, DNOCS, Agência Nacional de Águas - ANA e outras 

instituições afins, no sentido de promover a capacitação dos 

atores envolvidos na execução do projeto. Estes atuarão como 

parceiros para realização e efetividade do Projeto, conforme linha 

educacional a ser estabelecida.

As mudas destinadas à consecução do projeto serão fornecidas, 

preferencialmente, no período em que se comemora a “Festa Anual 

das Árvores” e conforme cronograma estabelecido pela Cogerh. 

Componente Monitoramento e Fiscalização

A responsabilidade pelo monitoramento e fiscalização legalmente 

é da Prefeitura Municipal de Forquilha. Em decorrência disso, 

serão desenvolvidos ajustes operacionais para os diversos 

procedimentos institucionais.

A fiscalização e o controle das ações desenvolvidas pelo Projeto 

no município poderão ser exercidos pela Gerência de Estudos e 

Projetos - GEPRO da Cogerh.

Estratégia Operacional do Projeto
Divulgação do Projeto

Todas as instituições integrantes do Projeto deverão participar do 

processo de divulgação a ser realizado nos municípios envolvidos. 

A divulgação estadual dar-se-á por meio de uma campanha a 

ser veiculada através dos meios de comunicação, enquanto nos 

municípios, serão desencadeadas ações pelos técnicos, educadores 

e agentes envolvidos diretamente com a comunidade.

Por meio da divulgação, objetiva-se nivelar o conhecimento de 

todos os cidadãos quanto às formas de participação no Projeto, 

aliado aos benefícios decorrentes da recuperação das áreas 

degradadas, recomposição e manutenção das matas ciliares e 

enriquecimento da área de reserva legal, que poderão ser obtidos 

pela incorporação individual.

A manutenção da divulgação do Projeto estará vinculada aos 

eventos mais relevantes, sendo um destes a “Festa Anual das 

Árvores”, o que não impede que as estruturas das Prefeituras 

Municipais envolvam programas semanais de televisão e 

rádio. (Adicionalmente, poderão ser produzidos folders e 

cartazes referentes ao Programa, destinados às lideranças e 

produtores rurais, para motivação e ações de integração na 

execução da proposta).

 

Definição de Áreas Prioritárias

As instituições municipais  envolvidas no projeto definirão as áreas 

prioritárias a serem trabalhadas em sua região administrativa. 

Para estabelecer essa definição de prioridades, serão utilizados os 

seguintes indicadores fundamentais:

Microbacias hidrográficas de influência direta (ou indireta) 

no abastecimento público, e situadas dentro dos limites ou 

preferencialmente na área de entorno de APP;

Estado de degradação das matas ciliares e da cobertura florestal;

Qualidade da água de rios e nascentes frente a sua destinação 

imediata;
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Nível de degradação do solo e da cobertura vegetal, em se tratando 

da recuperação de áreas degradadas e da área de reserva legal;

Resultados benéficos decorrentes para a população envolvida, 

tanto de forma direta quanto de forma indireta.

 

Monitoramento

O Projeto manterá uma sistemática de monitoramento nos 

diversos níveis de atuação, visando permitir o acompanhamento do 

desempenho e a identificação de problemas técnico-operacionais.

O acompanhamento e controle do Programa serão de 

responsabilidade da Cogerh, apoiada pela Prefeitura Municipal  

de Forquilha.

Plano de Plantio

A composição florística das florestas em condições naturais 

é bastante diversificada. Nela ocorrem inúmeras espécies 

diferentes, quer seja em função das necessidades de luz para o seu 

crescimento e desenvolvimento, quer pelas suas características de 

adaptação aos variados tipos de solos e climas onde ocorrem.

Considerando essas diferenças, as espécies arbóreas e frutíferas 

serão empregadas, observando-se a posição que elas ocupam na 

sucessão ecológica. Desta forma, têm-se:

Espécies pioneiras: aquelas especializadas em ocupar clareiras 

nas matas e que não toleram sombreamento. Produzem grandes 

quantidades de sementes que apresentam dormência, gostam de 

sol, desenvolvem-se rápido, possuem um ciclo de vida curto e a 

dispersão das sementes é feita por pássaros e pelo vento. 

Espécies secundárias iniciais e tardias: as que participam dos 

estágios intermediários da sucessão; as secundárias iniciais têm 

crescimento rápido e vivem mais tempo que as pioneiras; as 

secundárias tardias crescem mais lentamente sob sombreamento 

no início da vida, mas depois aceleram o crescimento em busca 

dos pequenos clarões no dossel da floresta, superando as copas de 

outras árvores, sendo por isso denominadas de “emergentes”.

Espécies clímax: as produzem sementes em pouca quantidade 

e geralmente sem dormência. Apresentam desenvolvimento 

lento, porte elevado (adultas), vivem na sombra na fase inicial de 

desenvolvimento, são longevas e com sementes pesadas, o que 

determina a dispersão por mamíferos e aves grandes, aparecem 

nos estágios finais da sucessão.

Quando são utilizadas espécies de dois ou mais grupos 

ecológicos, a proporção entre o conjunto de espécies de cada 

grupo é chamada de combinação. A combinação é muito 

importante como estratégia, no sentido de implementar a 

dinâmica de sucessão dos povoamentos. A figura abaixo expressa 

detalhes a cerca do modelo sugerido.

Quadro 5 - Lista das espécies florestais possíveis de indicação (relação não exaustiva)

Acácia cyanophylla (Acácia - Azul), Euterpe oleracea (Açaí), 

Prosopis juliflora (Algaroba), Anadenanthera colubrina (Angico), 

Schinus molle (Aroeira), Annona squamosa (Ateira), 

Myrocarpus frondosus (Bálsamo), Cavanilesia arbórea (Barriguda), 

Duguetia lanceolada (Biriba), Erythrina indica (Brasileirinho), 

Spondias lútea (Cajazeira), Anacardium occidentale (Cajueiro), 

Senna multijuga (Canafístula), Linharea tinctoria (Catingueira), 

Cedrela fissilis (Cedro), Cordia goeldiana (Freijó), 

Bursera leptohleos (Imburana), Inga capuchoi (Ingazeira), 

Tabebuia serratifolia (Ipê-amarelo), Spondias tuberosa (Umbuzeiro)

Tabebuia impetiginosa (Ipê-roxo), Eugenia malaccensis (Jambeiro), 

Artocarpus integra (Jaqueira), Jenipa americana (Jenipapeiro), 

Zizyphus joazeiro (Juazeiro), Manguifera indica (Mangueira), 

Bauhinia fortificada (Mororó), Erythrina verna (Mulungu), 

Byrsonima sericea (Murici), Azadirachta (Neem), 

Moquilea tomentosa (Oitizeiro), Simarouba amara (Paraíba), 

Piptadenia miniliformis (Pau-branco), Cytarexyllum myraianthum (Pitombeira), 

Mimosa caesalpinifolia (Sabiazeiro), Achras sapota (Sapoti), 

Tamarindus indica (Tamarindo), Stryphnodendron guianense (Timbaúba), 

Geoffrea spinos (Marizeira), Cecropia sp (Embaúba), 
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Prognóstico Ambiental  
(Resultados Esperados)

Inúmeros poderão ser os resultados da execução deste projeto. 

Inicialmente espera-se contribuir para a geração de uma 

consciência conservacionista voltada para a valorização e resgate 

do patrimônio genético da vegetação nativa, particularmente no 

que se refere às espécies arbóreas e frutíferas.

A geração de alternativas de exploração econômica de espécies 

com potencial frutífero pode ser visualizada como uma quebra 

de paradigmas, modificando o quadro econômico de uma 

região para uma situação de vida digna baseada na produção 

diversificada.

Vislumbram-se que diversos setores da Área de Preservação 

Permanente - APP do açude Forquilha sejam ambientalmente 

recuperados, inclusive com o reflorestamento da mata ciliar, 

possibilitando o resgate da fauna nativa, a regeneração florestal e 

do patrimônio ambiental, bem como a sustentabilidade ambiental 

dos ecossistema.

As atividades inerentes à conservação florestal promoverão 

a minimização dos impactos ambientais negativos e a 

potencialização dos impactos ambientais positivos das atividades 

antrópicas, e consequentemente a redução dos processos de 

assoreamento do manancial, a melhoria da qualidade das águas, 

culminando em melhor qualidade de vida.  

As ações deste projeto contribuirão também para a minimização 

de um problema mundial que é a necessidade de capturar o 

CO2 e com isto evitar ou reduzir as mudanças climáticas que ora 

ameaçam o planeta e se revelam particularmente graves riscos 

para as regiões semiáridas.

Finalmente, a formação de uma consciência conjunta voltada 

para a gestão integrada do meio ambiente constitui inestimável 

contribuição de uma proposta dessa natureza.

Programa de 
Responsabilidade 
Socioambiental

A equipe técnica da Gerência de Estudos e Projetos- GEPRO 

vem  construindo o Programa Cogerh de Responsabilidade 

Socioambiental a ser instalado nesta Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos. Trata-se de uma ação de caráter voluntário, que 

pretende induzir a adoção de um modelo de gestão pública que 

corrija e diminua impactos negativos gerados durante a jornada 

de trabalho. O meio de conseguir isso é o uso eficiente dos 

recursos naturais, materiais, financeiros e humanos.

Numa perspectiva mais ampla, este Programa ressalta que é 

preciso repensar nossa posição diante das ações que vêm sendo 

realizadas antecipadamente pela iniciativa privada.

Todavia, antes de desencadear uma ação dessa natureza, é 

preciso que seja estabelecido um processo metodológico básico, 

contínuo, capaz de orientar as etapas, desde a sua concepção até 

a implementação das ações e sua manutenção.

É um processo que busca trabalhar a parceria – Governo, setor 

produtivo e comunidade – para definir uma estratégia que 

compreenda uma série de planos de ação na qual estabeleça 

como todos vão trabalhar juntos para alcançar o desenvolvimento 

sustentável no século XXI.
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Objetivos

Dentre os objetivos destacam-se:

Incentivar a aplicação de práticas sociais, éticas e ambientais na 

empresa;

Fomentar o senso do trabalho em equipe;

Buscar um modelo de gestão mais solidário e participativo;

Capacitar quanto à sensibilização e conscientização do papel de 

cada servidor na cadeia produtiva;

Reduzir os impactos ambientais negativos e ampliar os impactos 

ambientais positivos;

Promover a adoção de práticas de responsabilidade social;

Colaborar com a redução do aquecimento global;

Possibilitar a satisfação dos servidores;

Estimular o bom relacionamento na equipe;

Melhorar o desempenho socioambiental da empresa;

Garantir a melhoria da qualidade de vida;

Desenvolver a ecoeficiência e a excelência da empresa.

Solicitação de 
Interligação da Lagoa 
de Gereraú com o 
Açude Gavião

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itaitinga

LOCALIZAÇÃO: Lagoa do Gereraú, Distrito Homônimo, Município de 

Itaitinga, Estado do Ceará

 

Da Tramitação

Em 28 de novembro de 2008, o Processo referenciado foi protocolado 

pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal juntamente com o Memorial 

Descritivo do Projeto Simplificado de Abastecimento de Água;

Em 02 de dezembro de 2008, o Coordenador de Gestão dos Recursos 

Hídricos – Cogerh, da Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, Dr. 

Antonio Martins da Costa, encaminha para Cogerh, especificamente 

para Gerência de Outorga e Fiscalização – GEOFI, para análise da 

viabilidade de transferência de água nas condições solicitadas pela 

Prefeitura de Itaitinga;

Em 03 de dezembro de 2008, o Gerente da GEOFI, engenheiro 

agrícola Paulo Miranda, inexplicavelmente, não emite parecer 

técnico necessário e encaminha para o Diretor da DIPLAN;

Em 5 de dezembro de 2008, encaminha à GEPRO para emissão de 

Parecer Técnico; 

Em 14 de dezembro de 2008, é recebido pelo Gerente da GEPRO para 

emissão do referido Parecer Técnico.
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Da Análise da Solicitação

Inicialmente, embora entendendo ser de responsabilidade da 

Gerência de Outorga e Fiscalização –  GEOFI, a emissão do devido 

Parecer Técnico, deferindo ou não o requerimento da Prefeitura, 

mais uma vez a Gerência de Estudos e Projetos – GEPRO recebeu 

a incumbência e a responsabilidade de emitir um Paracer Técnico. 

No entanto, dentro do espírito do serviço público e atendendo ao 

princípio da responsabilidade, determinação volitiva e respeito às 

instituições, fazemos a seguinte análise:

Conforme consta no Memorial Descritivo apresentado, a 

interligação do açude Gavião à lagoa do Gereraú tem a finalidade 

de a Prefeitura de Itaitinga atender “ao abastecimento de diversas 

indústrias, propriedades e balneários, localizados às margens e nas 

proximidades da lagoa”. 

Porém, em cumprimento da legislação vigente – Constituição 

Federal e Estadual, dentre outras normas legais, antes de 

qualquer elaboração de projeto executivo, obras físicas e gastos 

desnecessários, é pertinente a realização de estudos ambientais 

prévios, solicitação de Licença Prévia e da elaboração de um 

Termo de Referência, para os estudos ambientais e técnicos pela 

Prefeitura Municipal de Itaitinga para apresentação à Semace;

Não obstante, concomitante aos estudos ambientais e visando 

atender de imediato aos pedidos de abastecimento de água, os 

usuários da região da lagoa do Gereraú poderão fazer os devidos 

requerimentos individualizados à Secretaria dos Recursos Hídricos 

– SRH. Reitera-se que é atribuição do Sistema SRH/Cogerh analisar 

os requerimentos de Licença de Obra Hídrica e de Outorga de Uso 

da Água para as indústrias, balneários etc;

Considera-se ainda que, após a aprovação dos estudos ambientais 

pela Semace, principalmente no que concerne aos estudos 

de alternativas de projeto, viabilidade técnica, ambiental e 

econômica, a Prefeitura de Itaitinga solicite à SRH a Outorga 

Preventiva e Licença de Obra Hídrica da adutora.

Do Parecer Técnico

Considerando que não foram apresentados elementos 

fundamentais para análise e emissão de Parecer Técnico conclusivo 

sobre o empreendimento, principalmente dos estudos ambientais 

e técnicos, haja vista que consta do Processo apenas um memorial 

descritivo do projeto da adutora de interligação do açude Gavião 

à lagoa de Gereraú.

Considerando ainda que a açude Gavião é um açude estratégico, 

que faz parte do Sistema de Abastecimento de Água Bruta 

da Região Metropolitana de Fortaleza – SAABRMF, e que está 

comprometido com o abastecimento de uma população de mais 

de dois milhões de habitantes; não há disponibilidade hídrica para 

outros usos além dos já outorgados.

Este é o nosso Parecer.

SMJ.

Fortaleza, 17 de dezembro de 2008.

ADAHIL PEREIRA DE SENA

Geólogo – AGRH

PAULO AUGUSTO PIRES SUCUPIRA

Geógrafo

De acordo

NELSON NEIVA DE FIGUEIREDO

Engenheiro Civil – AGRH

Gerente de Estudos e Projetos

VIRGÍLIO CESAR AIRES DE 

FREITAS

Engenheiro Civil – AGRH
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Introdução

O enquadramento de corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes, previsto na Lei Federal n.º 9.433, de 

8 de janeiro de 1997 e nas Resoluções do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos - CNRH n.º 12, de 19 de julho de 2000, e  

Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA n.º 357, de 17 

de março de 2005, é o instrumento que estabelece metas para 

garantir à água condição de qualidade que possa assegurar seus 

usos preponderantes. Trata-se de instrumento de proteção dos 

parâmetros de qualidade dos recursos hídricos que considera que 

a saúde e o bem-estar humano, assim como o equilíbrio ecológico 

aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade 

das águas. Assim, o enquadramento fortalece a relação entre a 

gestão dos recursos hídricos e a gestão ambiental, promovendo a 

proteção e a recuperação dos recursos hídricos.

Conforme a legislação, o enquadramento dos corpos de 

água deve atender duas etapas que envolvem desde o 

Planejamento até o Controle. O planejamento deve inserir 

as seguintes fases: 1) Diagnóstico do Uso e da Ocupação do 

Solo e do Aproveitamento dos Recursos Hídricos na Bacia 

Hidrográfica; 2) Prognóstico do Uso e da Ocupação do Solo e do 

Aproveitamento dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica; 

3) Elaboração da Proposta de Enquadramento; 4) Aprovação 

da Proposta de Enquadramento e Respectivos Atos Jurídicos. 

Já o Controle corresponde à efetivação e avaliação do 

enquadramento de corpos hídricos.

Todavia, entendemos que antes de pensarmos intervir 

em uma determinada bacia hidrográfica e planejarmos a 

utilização racional, é necessário conhecermos, inicialmente, 

a situação ambiental atual de todos os recursos hídricos do 

Estado do Ceará, sejam superficiais ou subterrâneos. Em uma 

fase sequencial deverá ser dado destaque para investigações 

específicas e detalhadas nos 126 (cento e vinte e seis) açudes 

sob gerenciamento da Cogerh - Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos. Fundamentados nestes alicerces e, por meio 

dos conhecimentos adquiridos, teremos condições de estudar 

alternativas metodológicas de enquadramento dos corpos 

hídricos do Ceará, levando em consideração a interação dos 

meios físico, biótico e antrópico, onde as comunidades, os 

comitês de bacias, a Câmara Técnica de Enquadramento e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - Conerh serão ouvidos 

no processo de construção e consolidação das propostas.

No entanto, inicialmente, prevê-se o desenvolvimento de 

um estudo piloto e prático (proposição de metodologia de 

enquadramento) que deverá ser aplicado na Bacia Hidrográfica 

do Rio Curu.

 A escolha da Bacia a ser estudada foi realizada pelo Grupo 

Executivo da Câmara Técnica para o Enquadramento de Corpos 

Hídricos ligado a SRH/ Cogerh, embasada representatividade de 

atividades desenvolvidas num trecho relativamente pequeno e 

expressiva quantidade de dados existentes nesta bacia. A área 

selecionada para o estudo piloto envolve ambientes lóticos, 

lênticos, trechos perenizados e intermitentes de rios, trechos com 

águas doces, salinas e salobras, o que gerará conhecimento e 

experiência para efetuar o enquadramento de todos os demais 

corpos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado do Ceará.

Desenvolvimento e implantação 
de proposta de enquadramento 
dos corpos hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Curu
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Ressalte-se que a Bacia do Rio Curu foi a pioneira no Estado 

em termos de ações de gerenciamento de recursos hídricos e a 

primeira a instalar o Comitê de Bacias Hidrográficas, em 1997. 

Localizada na porção noroeste do Estado do Ceará, possui uma 

área total de 8.605 Km2 e drena 15 municípios, totalizando uma 

população de 353.345 habitantes, ou 5% aproximadamente 

da população cearense (IBGE, 2001). As suas nascentes 

fluviais estão localizadas na serra do Machado e atinge níveis 

altimétricos entre 700 e 800m (IPLANCE, 1989). Os principais 

divisores de água da bacia são o maciço de Baturité, a leste, e 

de Uruburetama, a oeste, além das nascentes. O Curu, principal 

rio da bacia, possui um percurso de 195 Km desde as nascentes 

até a foz, onde deságua no litoral oeste do Ceará, entre os 

municípios de Paracuru e Paraipaba. Seus efluentes mais 

significativos são os que comportam as principais barragens  

da bacia: Frios, Caxitoré e Tejuçuoca, na margem esquerda,  

e Canindé, Capitão-Mor e Melancia, na margem direita  

(GORAYEB et.al., 2006).

Justificativa
Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos, previstos na Lei 

Federal n.º 9.433 de 8 de janeiro de 1997, sugerem na atualidade 

propostas de um melhor e mais racional uso da água, objeto de 

discussão mundial. Essa necessidade aparece a partir do momento 

em que se evidencia a crescente demanda por estes recursos, 

diante da explosão demográfica e do aumento das atividades 

sócioeconômicas. Nesse sentido, o enquadramento de corpos 

hídricos, um dos instrumentos de gestão, vem estabelecer metas 

para garantir um nível de qualidade da água que possa assegurar 

seus usos preponderantes. A Resolução CONAMA n.º 357/05, 

documento de orientação mais recente para o enquadramento 

e que substitui a CONAMA n.º 20/86, estabelece classes de usos 

para águas doces, salgadas e salobras. Entretanto, tal resolução 

não contempla de forma clara e detalhada procedimentos para o 

enquadramento de corpos de água intermitentes, sendo necessárias 

a realização de estudos mais aprofundados para corpos hídricos 

dessa natureza. Nessa perspectiva, o Estado do Ceará carece de 

estudos integrados que deem suporte ao enquadramento de seus 

corpos hídricos, conforme a lei supracitada.

No Estado do Ceará, os problemas de erosão, assoreamento 

da calha do rio, enchentes, assoreamento de barragens entre 

outros são reflexos de uma utilização que historicamente 

tem gerado efeitos negativos na área, caracterizada por 

uma dinâmica muito particular, que se reflete na baixa 

disponibilidade e qualidade das águas. 

Outro fato que merece destaque são os casos graves de 

poluição orgânica e inorgânica das águas do rio, fazendo 

com que o assunto seja uma preocupação das indústrias, 

universidades, institutos de pesquisas e de controle ambiental. 

Entre as principais fontes de poluição  pode-se destacar: o 

lançamento de esgotos in natura, agravado pela evolução da 

urbanização da bacia; despejo de substâncias químicas de várias 

indústrias atuantes na região; exploração mineral na calha do 

rio , e contaminação por pesticidas e fertilizantes utilizados nas 

áreas irrigadas e, em especial, nos perímetros irrigados. Vale 

salientar que os efeitos desses impactos são observados nas 

áreas estuarinas, importantes ecossistemas costeiros. Segundo o 

Art. n.º 3 da Lei n.º 9.433/97, deve existir a integração da gestão 

das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 

costeiras. Esta norma fundamenta-se na função e influência que 

os recursos hídricos exercem sobre a qualidade da zona costeira.

Esses desequilíbrios têm acentuadas implicações econômicas, em 

função dos usos múltiplos da água, tornando o planejamento 

da bacia um meio eficaz de sustentar o desenvolvimento da 

região do ponto de vista social e econômico. 

Por isso, a realização de um projeto único que integre de 

forma sistêmica e hierarquizada as variáveis (geoambientais, 

socioeconômicas e legais) é necessária ao estabelecimento do 

grau de suporte dos corpos lênticos e lóticos inseridos no Ceará. 

O enquadramento dessas águas, bem como o estabelecimento 
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do grau de sustentabilidade e vulnerabilidade ambiental 

são de importância inequívoca para a compatibilização do 

desenvolvimento regional e melhor aproveitamento dos 

recursos naturais. 

Objetivos
Inicialmente, objetiva-se realizar estudos fundamentais 

e conclusivos, envolvendo desde o diagnóstico do uso e 

ocupação do solo e do aproveitamento dos recursos hídricos, 

visando propor um prognóstico sobre os usos desses recursos, 

a fim de que possam ser construídos modelos adequados 

de enquadramento dos corpos hídricos para o Estado do 

Ceará. Paralelamente, essas alternativas deverão ser levadas à 

discussão com os Comitês de Bacias envolvidos e com a Câmara 

Técnica de Enquadramento dos Corpos Hídricos, possibilitando 

o envolvimento efetivo destes membros, tarefa importante na 

efetivação do enquadramento.

O desenvolvimento e implementação do Projeto de 

Enquadramento dos Corpos Hídricos deverá ocorrer com base na 

Resolução CONAMA n.º 357/2005, levando-se em consideração as 

características peculiares ao Estado do Ceará, concomitantemente 

a implementação de outros sistemas e processos da SRH-

Secretaria dos Recursos Hídricos. A empresa contratada deverá 

fornecer todos os subsídios e ações para integração do sistema 

aos demais descritos neste Termo de Referência.

Objetivo Geral

O objeto deste Termo de Referência (TR) é a execução do 

Projeto Desenvolvimento e Implantação de uma Proposta de 

Enquadramento dos Corpos Hídricos da Bacia do Rio Curu .

Objetivos Específicos

Especificamente, os serviços a serem contratados referem-se a:

• Realização de estudos de caracterização dos ambientes 

físicos, bióticos e antrópicos dos corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos da Bacia Hidrográfica do Rio Curu, com base no 

levantamento de informações pré-existentes, fundamentadas 

em trabalhos de campo, definindo o mapa base, bem como o 

geoambiental  na escala 1:50.000, sendo que para análise mais 

específica dos segmentos do rio deverá ser utilizada a escala  

1:5.000;

• Levantamento dos aspectos jurídicos pertinentes ao 

enquadramento de corpos d’água em associação com o 

desenvolvimento do projeto e propor novas contribuições no 

sentido do preenchimento de possíveis lacunas na legislação;

• Análise do processo de desenvolvimento da área em termos 

socioeconômicos,evolução populacional, o desenvolvimento 

econômico e situação da saúde pública, a fim de propor um 

cenário evolutivo sob essas condições;

• Identificação dos tipos de uso e ocupação do solo, cobertura 

vegetal , áreas de preservação permanente e unidades de 

conservação, que deverão ser mapeadas e caracterizadas, 

propondo modelos de evolução para a área;

• Caracterização dos usos atuais de cada sub-bacia, delimitando 

e quantificando as águas superficiais disponíveis e as utilizadas 

para uso urbano, industrial e agropecuário, além de usos não 

consuntivos; ao mesmo tempo este estudo deverá dar suporte 

a uma prognose de tais usos com base também na evolução 

socioeconômica; 

• Avaliação do balanço hídrico com horizontes de curto, médio 

e longo prazos, consubstanciada em estudos de simulação de 

autodepuração com validação de campo;
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• Avaliação da qualidade dos corpos hídricos tomando como 

referência aos parâmetros básicos estabelecidos na Resolução 

CONAMA n.º 357/2005, incluindo, quando necessário, outros 

parâmetros pertinentes aos diversos tipos de usos, com 

validação dos padrões em campo;

• Identificação das fontes de efluentes domésticos, industriais, 

agrícolas, de sedimentação e outras, responsáveis pela poluição 

e/ou degradação ambiental dos corpos hídricos, bem como 

estabelecer indicadores de qualidade de água para cada trecho 

do rio a partir do cadastramento de usuários;

• Caracterização das fontes pontuais e não pontuais de poluição e 

das respectivas cargas, inclusive o aumento da carga causado pela 

degradação ambiental e outras atividades de desenvolvimento na 

área do afluente, a curto, médio e longo prazo.

• Identificação, por meio de consultas públicas, os usos 

desejados dos recursos hídricos, visando incorporar os interesses 

da sociedade na seleção de alternativas de enquadramento;

• Análise das fontes de erosão e sedimentação que afluem 

ao corpo hídrico e análise do impacto dos processos de 

sedimentação sobre a qualidade da água, o nível trófico do corpo 

hídrico e o impacto de longo prazo da erosão e da sedimentação 

sobre o corpo hídrico e sobre a qualidade de suas águas;

• Identificação do estado atual da qualidade da água; 

adequação da qualidade da água aos diversos usos; definição 

de ações mitigadoras dos impactos ambientais; sistematização 

e consolidação das informações existentes sobre a qualidade da 

água; análise do comportamento hidrológico; levantamento das 

formas de uso e ocupação do solo de cada bacia hidrográfica; 

quantificação das cargas pontuais e difusas de nutrientes;

• Discussão e proposta junto aos Comitês de Bacias, à 

Câmara Técnica de Enquadramento dos Corpos Hídricos, 

ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos- Conerh das 

alternativas metodológicas de enquadramento, considerando a 

irregularidade das vazões em diferentes trechos e em diferentes 

períodos do ano.

Metodologia
Os serviços deverão ser executados com base no levantamento 

e análise dos estudos existentes; no diagnóstico ambiental, 

socioeconômico e uso e ocupação do solo; na estruturação 

da base de dados tabulares e espaciais; na delimitação dos 

compartimentos ecológico-econômicos; nos usos, demandas 

e disponibilidades das águas superficiais e subterrâneas; na 

hierarquização e segmentação das bacias; na caracterização 

do sistema de escoamento superficial; na identificação das 

fontes pontuais e difusas; na validação dos métodos de 

estimativas de cargas; na análise de concentração de poluentes; 

nos prognósticos e construção de cenários; na compilação e 

análise dos modelos de enquadramento; e na proposta de 

enquadramentos das águas. 

Os estudos deverão ser desenvolvidos de acordo com a 

exata compreensão dos objetivos e das orientações técnicas 

estabelecidas pela Secretaria dos Recursos Hídricos/ Cogerh. 

A escolha do método aplicado deverá partir da avaliação de 

cada uma das fases nas quais os pesquisadores das diversas 

áreas deverão estar plenamente envolvidos. Como cada fase 

contempla uma série de atividades variáveis, isso pressupõe 

também o uso de metodologias específicas para o alcance dos 

objetivos. Importante se faz destacar na atualidade o uso do 

geoprocessamento e do SIG (Sistema de Informação Geográfica) 

como ferramentas fundamentais na grande maioria das etapas, 

na organização e inter-relação das informações. Para isto, 

deverão ser observadas as seguintes diretrizes básicas:
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• Considerar as diferentes escalas geográficas, a partir da 

interação permanente do global com o local;

• Realizar os estudos considerando os componentes qualitativos 

de maneira equilibrada, buscando evitar um estudo 

excessivamente descritivo;

• Realizar pesquisa direta com vistas a alcançar a essência do 

processo de formação da área em estudo, buscando reconstruir 

os processos gerais.

Requisitos Técnicos

O Projeto de Desenvolvimento e Implantação de  Proposta 

de Enquadramento dos Corpos Hídricos da Bacia do Rio Curu  

deverá obedecer aos seguintes requisitos técnicos estruturais:

 

• A estruturação da base de dados deverá ser desenvolvida para 

servidor de banco de dados ORACLE 9i ou versão posterior;

• A contratada deverá entregar à SRH/Cogerh toda a 

documentação e manuais após a entrega do projeto;

• O projeto deverá ser desenvolvido para execução de serviços 

de edição, conversão, integração, análise e modelagem de base 

de dados georreferenciadas;

• O projeto deverá ser desenvolvido através da utilização de 

cartografia tradicional e digital;

• O projeto deverá ser desenvolvido para estruturação e 

modelagem de banco de dados tabulares e espaciais associados 

a projetos de GIS e sua publicação através da Internet/Intranet.

Atualização da Informação 

A política de atualização dos diversos Sistemas Internos da 

SRH/Cogerh seguirá o princípio de que “atualiza a informação  

quem gera a informação”. Será vedado qualquer projeto de 

atualização dos Bancos de Dados dos Sistemas Internos via 

Enquadramento dos Corpos Hídricos que, portanto, somente 

terá permissão para ler as informações dos Sistemas Internos, 

jamais podendo alterá-las.

Acesso às Informações Existentes

A SRH/Cogerh cuidará para tornar disponível  todos os dados, 

informações e Sistemas Internos existentes de modo tornar 

viável os objetivos destes TR.

Apresentação da Metodologia 

As metodologias de desenvolvimento do projeto deverão ser claras 

e detalhadas, constando a discriminação de todas as suas fases, 

ferramentas a serem utilizadas, técnicas e conhecimentos aplicados 

e infraestrutura que será utilizada nos serviços de apoio. 

Relatórios 

Todos os relatórios deverão ter uma minuta que deverá ser 

aprovada pela equipe da SRH/Cogerh, antes do relatório 

definitivo que conterá as modificações pertinentes.

Análise dos Relatórios

Os relatórios serão analisados quanto à aplicação da 

metodologia e aos resultados previstos na fase de planejamento 

que, necessariamente, precederá cada Fase do Trabalho. Para 

fins do disposto neste parágrafo, entende-se que a metodologia 

deve compreender, entre outros, os seguintes aspectos:
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• Forma de participação da equipe de elaboração;

• Participação, envolvimento e treinamento da equipe da 

Cogerh;

• Tempo efetivo de trabalho nas dependências da Cogerh;

• Sistemáticas e procedimentos de trabalho;

• Inter-relação com outras atividades;

• Aproveitamento dos resultados dos trabalhos e estudos já 

desenvolvidos anteriormente pela SRH/Cogerh.

Acompanhamento Gerencial

O sistema de acompanhamento gerencial a ser adotado para 

o Projeto deve ser dinâmico, flexível e pressupor a utilização 

de ferramentas permitindo acertos, ajustes e adequações que 

venham a ocorrer no curso do processo de construção técnico-

operacional, de tal forma que:

• Os resultados parciais e finais de cada uma das atividades 

do processo orientem o prosseguimento das atividades 

subsequentes;

• Sejam realizadas discussões técnicas permanentes com as áreas 

envolvidas da Cogerh;

• Os trabalhos concluam apresentações e discussões internas, 

numa linha de construção conjunta e participativa com as equipes.

Área de atuação
A área do Projeto Estudo de Desenvolvimento e Implantação 

de Proposta de Enquadramento dos Corpos Hídricos da Bacia 

do Rio Curu engloba, como o próprio título diz, todos os 

recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) inerentes ao rio 

Curu, conforme a Figura 19.

Figura 19 - Mapa básico da drenagem natural - Bacia Hidrográfica do Curu.
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No que concerne ao desenvolvimento e implantação de uma 

proposta de enquadramento dos corpos hídricos, específica para 

a bacia do Curu, trata-se de experiência piloto de implantação 

dos estudos e propostas. 

Esta bacia hidrográfica engloba trechos perenizados e 

intermitentes, bem como açudes, barramentos e lagoas. 

Além disso, as atividades desenvolvidas nesta bacia estão 

bem representadas, configurando a presença de indústrias, 

áreas de perímetros irrigados e de carcinicultura, bem como 

uma expressiva área urbanizada que gera larga produção de 

resíduos sólidos. 

Considerada a bacia hidrográfica modelo para o Estado do 

Ceará, é monitorada pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS) desde a década de 1930, com a 

construção da barragem de General Sampaio. Possui dois 

perímetros de irrigação: Curu-Paraipaba e Curu-Pentecoste que 

estão economicamente relacionados à fruticultura, às culturas 

de subsistência e, de modo mais expressivo, aos cultivos de 

cana-de-açúcar e de coco.

Apesar de possuir considerável número de obras hidráulicas, os 

municípios da bacia sofrem com a escassez hídrica (qualitativa 

e quantitativa), tendo inclusive que recorrer ao abastecimento 

por carros-pipa, serviço emergencial que auxilia no 

fornecimento de água. Isso ocorre por causa da baixa cobertura 

na distribuição de água, da incipiente gestão e manutenção 

dos recursos hídricos, do crescimento desordenado da irrigação, 

da ineficiência do manejo agrícola, da falta de esclarecimento 

da população quanto às questões ambientais e das próprias 

condições climáticas naturais da região semiárida.

O processo de urbanização da bacia do Curu é resultado do 

aumento da concentração populacional, que demanda uma 

maior infraestrutura urbana de serviços e um maior uso dos 

recursos naturais, originando vários impactos ambientais 

(GORAYEB et.al., 2006). Os principais pontos potenciais de 

poluição concentrados nos municípios da bacia são decorrentes 

da deficitária infraestrutura urbana de saneamento básico, 

que pode ser ilustrada na disposição a céu aberto dos 

resíduos sólidos, na praticamente inexistência de sistemas 

de esgotamento sanitário com tratamento dos efluentes 

domiciliares, hospitalares e dos matadouros públicos, e na 

descarga da lavagem dos filtros e decantadores das ETA’s em 

mananciais de abastecimento.
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Indicadores para 
avaliação integrada de 
situação de recursos 
hídricos no Estado do
Ceará

Introdução
A Cogerh, por meio da Gerência de Estudos e Projetos- GEPRO, 

realizou pesquisa bibliográfica e prática, visando identificar a 

definição de indicadores de gestão de recursos hídricos. Buscando 

experiências exitosas da implementação de políticas públicas em 

recursos hídricos, foi visitado o Estado de São Paulo e Comitês 

de Bacias Hidrográficas com o intuito de se obter subsídios que 

fundamentassem a criação de  indicadores de qualidade de gestão 

no Estado do Ceará. 

Conceito de indicadores
• Literatura ampla, mas origem em organismos como UNCSD, 

OECD, Ceroi, Iclei, ..., IBGE;

• “Parâmetros a serem quantificados ou qualificados por meio 

de dados ou informações que permitem balizar a maneira como 

objetivos propostos possam ser analisados. Um indicador descreve 

um objetivo(situação desejada)” (WWF, 2005);

• São “pacotes de informação” que ajudam a compreender 

interações complexas entre diferentes fenômenos que interessam 

à sociedade;

• Mensuram e simplificam a informação, facilitando a 

comunicação e o conhecimento amplo sobre: 

- Evolução e tendências de fenômenos urbano-ambientais;

- Objetivos e metas de políticas públicas;

- Desempenho e eficácia dos agentes públicos e privados.

Objetivos
• Possibilitar o conhecimento da situação real dos recursos hídricos 

dentro de uma visão holística;

• Favorecer o desenvolvimento de ações de disciplinamento do 

uso e ocupação do solo;

• Promover a sensibilização, a conscientização ambiental e o 

desenvolvimento sustentável;

• Otimizar a conservação dos recursos ambientais; 

• Estabelecer indicadores que propiciem avaliar e acompanhar a 

situação dos recursos hídricos em cada bacia hidrográfica;

• Facilitar a comunicação pública sobre a qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos;

• Subsidiar a tomada de decisão acerca de prioridades para a 

melhoria dos recursos hídricos.
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Preceitos básicos
• Priorizar os problemas ambientais que devem ser avaliados e só 

então buscar os indicadores;

• Indicadores devem ser tratados como ferramentas para avaliação 

ambiental, portanto não como um fim em si mesmo;

• Finalidade do indicador é revelar, de modo simplificado, 

fenômenos complexos, visando ao tomador de decisão e ao público;

• Um indicador tende a ser representado por uma ou mais 

grandezas, cuja magnitude deve ser passível de mensuração 

periódica, propiciando análise evolutiva;

• Otimizar os esforços institucionais e garantir a produção 

consistente e contínua de dados;

• Assegurar a perenidade dos sistemas construídos, como condição 

básica para o aprimoramento.

Indicadores ambientais: breve histórico
• Anos 70/80: primeiros relatórios sobre o estado do Meio 

Ambiente, por governos e ONGs;

• Fins dos anos 80: Governo Canadense aprimora o conceito, 

visando simplificar as informações sobre questões ambientais;

• 1987: idem, na Holanda;

• 1989: cúpula do G7 solicita à OECD o desenvolvimento de um 

conjunto básico de indicadores ambientais;

• Rio 92 e Agenda 21 (cap 40): apontam indicadores ambientais ao 

nível de integração com as outras dimensões do desenvolvimento 

sustentável;

• Desde então: Certificação ISO -  forte evolução, com vários usos, 

tipos e estruturações, para avaliação integrada;

• 2005: Reflexões e Dicas, WWF;

• 2006: O Programa de Certificação Selo Município Verde, 

Operação SWAP - Estado do Ceará.

Origem: busca de respostas objetivas a algumas 
questões primordiais

• O que está acontecendo com o meio ambiente? (estado);

• Por que está acontecendo? (pressões);

• Quais são as consequências? (impactos);

• O que estamos fazendo (e devemos fazer) a respeito? (respostas).

Critérios para seleção de indicadores 
(modelo PEIR – GEO Cidades) 
• Relevância política/utilidade à gestão ambiental;

• Consistência analítica;

• Mensurabilidade;

• Fácil compreensão;

• Confiabilidade (fontes oficiais);

• Disponibilidade e manutenção;

• Caráter desafiador (perspectiva futura).
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Modelo de indicadores geocidades
 
Indicadores GEO Cidades: a “cesta básica”  
(São Paulo)

Pressão

Dinâmicas de pressão:

Dinâmica Demográfica;

Dinâmica Econômica;

Dinâmica de ocupação do território.

Pressões diretas

Consumo de água;

Consumo de energia;

Águas residuais;

Emissões atmosférica.;

Uso e ocupação do solo.

Estado

Ar;

Água;

Solo;

Biodiversidade (Flora e fauna);

Meio ambiente construído.

Impacto / Impactos sobre:

Ecossistemas;

Qualidade de vida e saúde humanas;

Economia urbana;

Nível político-institucional.

Resposta

Instrumentos político-administrativos;

Instrumentos econômicos;

Instrumentos de intervenção física;

Instrumentos sociocultural, educacionais e de comunicação 

pública;

Instrumentos tecnológicos.

Proposta para o Estado do Ceará
 
Geo Ceará: principais passos

• Formalização da adoção do modelo GEO Cidades. 

• Compatibilização com as atividades locais que então em curso. 

• Análise e revisão dos indicadores propostos na “cesta básica”. 

• Definição da Matriz de Indicadores Ambientais. 

• Estruturação de Base de Dados em formato digital. 

• Coleta, compilação, tratamento e sistematização de dados 

secundários. 

• Aquisição e desenvolvimento de dados primários, para 

determinados casos.

Análise geral do conjunto de dados obtidos, 
identificando: ameaças, riscos, oportunidades de 
resolução de problemas, além de temas emergentes

1.Elaboração do contexto social, econômico e político, 

configurando as pressões.

2.Elaboração da avaliação integrada: estado, impactos e respostas 

associadas.
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3.Formulação de cenários, propostas e recomendações.

4. Produção do Informe em versão preliminar (primeira minuta 

completa).

5. Reunião pública para exame e discussão da versão preliminar.

6. Revisão da versão preliminar e produção do Informe final.

7. Edição e publicação do Informe GEO Ceará.

Descritores básicos   
(modelo PEIR – GEO cidades) 

• Recurso ambiental afetado

• Tipo de indicador

• Categoria

• Proponente

• Justificativa

• Como coligi-lo? Quais dados são necessários?

• Grandezas e unidades

• Formatos temporais e espaciais possíveis

• Referência  a recursos metodológicos

• Objetivos

• Metas, valores de referência

• Exemplos de aplicação

• Outros comentários

Proposta de Indicadores de PRESSÃO (16)

Dinâmica demográfica e social
1. Crescimento e densidade populacional
2. Índice de desigualdade de renda (gini)

3. Índice de desenv. Humano municipal - idh-m

Dinâmica de ocupação do território

4. Assentamentos autorizados e não autorizados
5. Expansão da área urbanizada

6. Verticalização de imóveis
7. Redução de cobertura vegetal

Dinâmica econômica e serviços urbanos

8. Consumo de água
9. Destinação de águas residuárias e pluviais

10. Produção de resíduos sólidos
11. Disposição de resíduos sólidos

12. Emissões atmosféricas
13. Transmissão de energia elétrica
14. Consumo de energia elétrica

15. Ativid. Potencialmente poluidoras
16. Uso de agroquímicos

Proposta de Indicadores de ESTADO (17)

Ar 1. Qualidade do ar

Água
2. Qualidade das águas  superficiais e subterrâneas

3. Qualidade da água de abastecimento
4. Escassez de água

Solo
5. Áreas de risco de inundação e escorregamento

6. Áreas de erosão e assoreamento

Biodiversidade
7. Cobertura vegetal

8. Diversidade de espécies
9. Unidades de conservação e áreas correlatas

Ambiente construído

10. Acessibilidade a áreas de lazer
11. Sismicidade e vibrações

12. Poluição sonora
13. Poluição eletromagnética

14. Implementação e funcionamento do sistema de recursos hídricos
15. Arborização urbana

16. Conservação do patrimônio histórico, ambiental e arqueológico
17. Fauna sinantrópica e animais domésticos soltos
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Proposta de Indicadores de RESPOSTA (21)

Político-administrativo

1.Plano diretor municipal
2.Legislação de proteção a mananciais

3.Lgenda 21 local
4.Criação e gestão de unidades de conservação

Econômico-financeiros

5.Tributação ambiental
6.Investim. em água e esgoto

7.Investim. em gestão de resíduos sólidos
8.Investim. em transporte público

Socioculturais e educacionais
9.Educação ambiental

10.Organizações não-governamentais ambientalistas

Intervenções físicas

11.Áreas de risco de inundação e escorregamento recuperadas
12.Áreas de erosão e assoreamento recuperadas

13.Reabilitação de áreas degradadas
14.Recuperação de materiais recicláveis dos resíduos sólidos

15.Ligações domiciliares de água e esgoto
16.Ampliação de cobertura vegetal

Controle ambiental

17.Contr. de emissões atmosféricas
18.Contr. de emissões de fontes de ruído

19.Contr. de circulação de cargas perigosas
20.Contr. de vetores, fauna sinantrópica e animais soltos

21.Sanções por infrações a normas ambientais

Resumo
A região do entorno do Rio Cocó, que compreende a área 

delimitada da ponte sobre a Av. Engenheiro Santana Júnior até 

sua foz, na zona leste da cidade de Fortaleza, capital do Estado do 

Ceara – Brasil, vem sofrendo um processo de mudança significativa 

com as constantes agressões a seus recursos ambientais e 

ecossistemas diversos. Tais agressões são causadas, principalmente, 

pelo antropismo inconsciente e inconsequente, que age por meio 

do uso indevido do solo e dos recursos que o ambiente propicia. A 

preservação desse ambiente, apesar de ser uma Área de Proteção 

Ambiental – APA, e de seus recursos naturais e ecossistemas é 

muito difícil, haja vista a pressão antrópica, sobretudo dos grandes 

grupos empresariais, detentores indiretamente de grande poder 

político; e sua localização numa área estuarina, em zona urbana 

próxima a bairros de crescente população, torna urgente seu 

estudo mais detalhado com análise balizada em parâmetros 

técnicos modernos na busca de uma sustentabilidade ambiental 

efetiva. E é justamente este complexo ambiental e seu entorno o 

principal alvo de degradação antrópica, intensificada mais ainda 

com o início da construção de outros empreendimentos próximos 

à ponte sobre o rio Cocó. Com a finalização dos empreendimentos 

previstos para este ano em curso, deve ocorrer um aumento 

considerável do processo de desmonte do ecossistema do rio, 

montando-se, assim, um quadro ambiental preocupante que deve 

ser monitorado de forma constante. Com a utilização das modernas 

técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, a presente 

pesquisa analisou de forma geocartográfica e geossistêmica 

Proposta de Indicadores de IMPACTO (14)

Saúde e qualidade de vida

1.Incidência de enfermidades de veículação hídrica
2.Óbitos decorrentes de enfermidades de veiculação hídrica

3.Incidência de zoonoses
4.Óbitos decorrentes de zoonoses

Ecossistemas
5.Perda de biodiversidade

6.Alterações microclimáticas

Vulnerabilidades urbanas
7.Ocorrências de inundações e escorregamentos

8.Áreas contaminadas c/ risco caracterizado à saude
9.Rebaixamento do nível d’água subterrâneo

Finanças públicas e privadas

10.Custos de captação, condução e tratamento de água
11.Desp. com saúde públ. Devido a enfermidades de veiculação hídrica

12.Desp. com saúde públ. Devido a zoonoses
13.Desp. com conservação e restauração do patr. hist., amb.  

e arqueológico
14.Perda de atratividade urbana

O antropismo como instrumento 
de transformação da bacia 
hidrográfica do Rio Cocó
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os diversos processos de mudança e degradação ocorrentes, 

identificando e quantificando os impactos ambientais atuantes, 

gerando mapas temáticos, o que subsidiou as análises e fomentou a 

construção e a indicação de medidas mitigadoras cabíveis. 

PALAVRAS CHAVE: Sensoriamento Remoto, Degradação 

Ambiental, Expansão Urbana

Introdução
As Unidades de Conservação, regulamentadas pela Lei Federal n.º 

9.985, de 18 de julho de 2000, são áreas delimitadas num espaço 

onde a pressão antrópica, em suas diversas formas e intensidade, 

são constantes e significantes.

Estas áreas são criadas com o objetivo maior de proteger 

o patrimônio paisagístico e os ecossistemas existentes que 

vêm sendo agressivamente explorados, além de possibilitar a 

recuperação/melhoria da qualidade de vida da população que 

usufrui de seus recursos. As APA´s (Áreas de Proteção Ambiental) 

e alguns Parques (Nacionais, Estaduais e Municipais) são alguns 

dos diversos tipos de Unidades de Conservação criadas no intuito 

de proteger, através da preservação e execução de práticas de 

conservacionismo e educação ambiental, seus recursos naturais e 

ecossistemas ameaçados pela má exploração antrópica.

A faixa litorânea do município de Fortaleza, capital do Ceará, 

compreende uma área de cerca de 45 km de extensão, que vai 

desde a foz do rio Ceará, na divisa com o município de Caucaia, 

até a foz do rio Pacoti, na divisa com o município de Aquiraz. 

Essa área comporta, ao longo de seu percurso, um patrimônio 

paisagístico rico em belezas naturais, uma gama de ecossistemas 

fundamentais para o equilíbrio do ciclo ecológico natural da 

cidade, além de fonte de subsistência, lazer e, principalmente, 

moradia para muitas comunidades advindas do interior do 

estado ou da própria capital. Com isso, o litoral fortalezense vem 

sofrendo pressão de toda sorte e intensidade com as constantes 

agressões a seus recursos ambientais e ecossistemas diversos.

Tais agressões são causadas não só pela atividade ecológica 

natural existente num ambiente como este, de alta fragilidade e 

instabilidade quanto à sua morfodinâmica, mas, principalmente, 

pelo antropismo inconsciente, que age por meio do uso indevido 

do solo e dos recursos que o ambiente propicia. A zona litorânea 

do entorno do Rio Cocó, zona leste da capital cearense, é um 
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ambiente de uma beleza cênica e potencial paisagístico de 

relevância ecológica, comportando o maior bosque de mangue 

urbano da América Latina.

Na zona estuarina do rio Cocó este ambiente tão importante para o 

ecossistema marítimo e costeiro vem, nos últimos tempos, sofrendo 

com a pressão urbana crescente que se vê em seu entorno, e a 

má exploração de seus recursos, além da atual construção de uma 

ponte sobre o rio, vem acelerando o processo de degradação do 

ambiente já bastante frágil.

Visando conter o antropismo e visando disciplinar o uso e ocupação 

do solo foi criada a Área de Proteção Ambiental – APA do Vale do 

Rio Cocó, por meio do Decreto Municipal 7.302 de 29 de janeiro de 

1986, com o objetivo de proteger todo esse potencial contra perdas 

irreparáveis no chamado vale do rio Cocó, perímetro compreendido 

pela Bacia (incluindo a calha principal do rio com seus 45 km de 

extensão e cerca de 500 m2 de Bacia Hidrográfica).

Embora esta APA nunca tenha sido implementada e tampouco 

regulamentada, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

recentemente, em 2006, criou mais duas Unidades de 

Conservação: Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba 

e a APA de Sabiaguaba, no entanto, as mesmas ainda não 

foram implementadas e o processo de degradação continua 

aceleradamente.

A cada dia surgem novas tendências, com a introdução de 

inovações tecnológicas que nos são colocadas à disposição, 

ajudando a avaliar os panoramas ambientais de modo mais rápido, 

abalizado e concreto, diminuindo bastante os erros cometidos na 

hora da interpretação dos problemas gerados ao meio ambiente.

• Esse estudo teve como objetivo analisar de forma 

geocartográfica, com a utilização das modernas técnicas de 

Cartografia Digital, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, 

ferramentas poderosas para o gerenciamento das diversas 

transformações ocorrentes num ambiente como o de estudo, os 

múltiplos processos de mudanças na região do Vale do Rio Cocó, 

na ótica de uma perspectiva de mudanças que está ocorrendo com 

a implantação de empreendimentos imobiliários diversos. 

Desta forma, esta pesquisa se propôs a subsidiar o poder público 

e as organizações não governamentais no gerenciamento 

ambiental, propondo meios de controles mais rápidos e eficientes 

com a visualização dos impactos ambientais prévios e controle 

ambiental para implementação dos projetos de engenharia 

utilizadores dos recursos ambientais.

 
Justificativa
A utilização de espaços com o uso racional dos recursos naturais, 

a partir da consciência comprometida com a responsabilidade 

ambiental, é um dos maiores desafios à ocupação urbana 

organizada e controlada, na atualidade. 

Infelizmente, não é isto o que acontece na maioria das cidades 

nas suas formas de implementação de ações e projetos que 

tenham como pano de fundo o seu crescimento acelerado e 

as constantes agressões ao meio ambiente. Neste contexto, 

um novo paradigma está posto, o de buscar alternativas de 

gerenciamento que permitam a análise dos impactos ao meio 

ambiente com ferramentas que possibilitem a avaliação dos danos 

com a indicação de medidas mitigadoras para a recuperação e 

conservação de seus recursos naturais. 

É evidente que há uma pressão constante em áreas urbanas sobre 

os ambientes naturais, mesmo assim foi possível gerenciar as 

diversas unidades ambientais dentro do seu entorno. Como não 

houve harmonia entre uso, ocupação de seus ecossistemas frágeis, 

em estuários e vales do rio, principalmente com a implementação 

do novo grande empreendimento empresarial, que está 

passando a sua margem, ficou fácil realizar sua demarcação, sua 

identificação e sua análise.
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Resultados e conclusões
A análise dos processos de mudanças na região do Vale do Rio 

Cocó, do ponto de vista da transformação que está ocorrendo 

com a implantação de empreendimentos imobiliários diversos, 

permitiu identificar, de modo claro e transparente, dentro 

de uma perspectiva geossistêmica, os impactos ambientais 

e sua contextualização, com a utilização de técnicas de 

geoprocessamento. Essas técnicas subsidiam a indicação 

de medidas mitigadoras para o abrandamento dos danos 

relacionados com a construção dos empreendimentos.

O Quadro 6 abaixo apresenta uma síntese dos impactos ambientais 

caracterizados ao longo da bacia hidrográfica analisada neste 

trabalho. A sistematização dos dados, enfocando todos os 

impactos, com a definição e análise de indicadores, representou o 

mais completo diagnóstico até agora realizado sobre as atividades 

envolvidas na área. 

Conjunto de principais impactos ambientais, suas principais causas, 

consequências e indicadores utilizados para a caracterização. 

Quadro 6 - Conjunto de principais impactos ambientais, suas principais causas, conseqüências e indicadores 
utilizados para a caracterização.

Tipo de impacto Causas Consequências Indicadores

Desmatamento do 
manguezal

Implantação de carvoarias 
clandestinas,

Danos ambientais em área de preservação 
permanente (ecossistema manguezal), 
mudanças estruturais, físico-químicas 
e pedológicas do solo, supressão das 

condições ambientais e ecodinâmicas para 
a sobrevivência da fauna e diminuição da 
biodiversidade. Destruição e fragmentação 

de habitates.

Evolução espacio-temporal 
através de fotografias aéreas e 

imagens de satélite.

Desmatamento da 
mata ciliar

Instalação das vias de acesso 
e demais equipamentos de 

infraestrutura.

Supressão e extinção de ecossistema com 
diversificadas fauna e flora, constituindo 

significativa ameaça à biodiversidade. 
Erosão do solo e assoreamento do bosque 

de manguezal, do apicum e do salgado. 
Supressão de unidades produtoras 

e exportadoras de nutrientes para o 
ecossistema manguezal

Constatação durante 
as vistorias de campo e 

sobreposição de imagens de 
satélite. Marcas de erosão do 
solo e de assoreamento no 
contato com o manguezal.

Soterramento de 
gamboas e canais 

de maré

Implantação e ampliação das 
vias, pontes, próximas aos 
grandes empreendimentos

Bloqueio das trocas laterais e da 
conectividade com os demais setores 

do manguezal; morte da vegetação de 
mangue; perda de habitates; salinização do 

aquífero e diminuição da biodiversidade. 
Alterações na produção e distribuição 
de nutrientes através dos canais de 

mara e gamboas. Supressão da dinâmica 
disseminadora de sementes do manguezal.

Setores da planície 
fluviomarinha com água 

estagnada, descontinuidade 
dos canais de maré, acúmulo 

de rejeito de material de 
dragagem sobre o manguezal 

e o apicum,  introdução de 
material sedimentar alóctone 

ao ecossistema e atividades de  
terraplenagem. Utilização de 
fotografias aéreas e imagens 
de satélite anteriores ao dano 

ambiental.

Bloqueio do fluxo 
das marés

Obras de engenharia  para 
a construção das pontes e 

grandes avenidas,

Morte da vegetação de mangue e da 
fauna associada, alterações na dinâmica 

de produção, distribuição e exportação de 
nutrientes. Interferência na produtividade 

primária do ecossistema. Morte de 
organismos que foram desassociados das 
oscilações diárias da maré (caranguejos e 
moluscos) refletindo na perda de habitat.

Constatação durante as 
inspeções de campo. Utilização 

de imagens de satélite e 
fotografias aéreas para 

averiguar o rompimento do 
fluxo das marés.  Mudanças 
ecológicas e geoambientais 
em setores antes alcançados 

pela maré.

Desconhecimento 
do número exato de 
empreendimentos 

imobiliários na área

Construções clandestinas
Completa  desestruturação paisagística, 

geoambiental e ecodinâmica dos 
ecossistema envolvidos

Inspeções de campo onde 
foi possível constatar  

empreendimentos imobiliários 
sem placas informativas 
sobre o tipo de licença. 
Empreendimentos em 

operação sem nenhuma 
licença expedita pelos órgãos 

ambientais.

Inexistência de 
manejo, com a 

poluição acelerado 
das águas do rio 

Cocó.

Conjunto de impactos 
ambientais detectados 

ao longo do ecossistema 
manguezal sem nenhuma 

ação de recuperação das áreas 
degradadas.

Incremento dos impactos ambientais, 
culturais e socioeconômicos ao longo da 

área de estudo.
Falta de Relatórios.

Não definição 
dos impactos 
cumulativos

Elevada densidade de 
problemas ambientais.

Impossibilidade de manejo adequado e 
integrado nas diversas fases de operação 

dos empreendimentos.

Falta de Estudos e Relatórios 
de Impactos Ambientais (EIA/
RIMA) resoluções estaduais 

arranjadas.
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Os Principais Impactos da Antropização  
no Rio Cocó

Falta de normalização dos poderes públicos

O que deveria ser uma reserva de mangue de 1.155,20 hectares 

cortando a quarta maior metrópole do Brasil hoje padece de 

grandes problemas ambientais. A área que deveria ser a do Parque 

Ecológico do Cocó tenta resistir à expansão da cidade, porém devido 

à falta de sua implementação efetiva, pela falta de normalização 

dos poderes públicos, este espaço em questão padece dos 

problemas ambientais devido à sua antropização inconsequente. 

O parque tem sérios problemas como foram identificados pelas 

imagens de satélites e por trabalhos de campo realizados.

Carvoarias clandestinas

As carvoarias clandestinas abrem clareiras no mangue. Para 

transformar a madeira em carvão, a mata nativa é derrubada, uma 

vala é cavada na terra e um forno é improvisado. No ano passado, 

mais de 15 carvoarias ilegais foram fechadas no Parque do Cocó. 

Em 2002, foi realizado o Inventário Ambiental de Recursos Hídricos 

e Orla Marítima de Fortaleza, encontrou 16 carvoarias desse tipo. 

Poluição das águas do rio Cocó

Poluição das águas do rio Cocó. Numa visão integrada, a Bacia 

do Rio Cocó está poluída, o saneamento básico não é suficiente 

e a mata ciliar está bastante deteriorada. Tudo isso se concentra 

e agrava-se quando o rio chega em Fortaleza, onde ele está 

assoreado e tem muito lixo. Para confirmá-lo, foi bastante visitar 

uma das áreas de invasão nas margens do rio. O nível de poluição 

aumenta perto do Castelão, devido ao antigo aterro sanitário do 

Jangurussu e à urbanização próxima à região do Lagamar.

Várias campanhas pela limpeza do rio Cocó foram realizadas. Em 

2005, uma dessas campanhas retirou, em um mês, 70 toneladas de 

lixo da calha do rio, segundo a EMLURB (Empresa Metropolitana 

de Limpeza Urbana). A maior parte do material recolhido era 

lixo doméstico, inclusive móveis inteiros, eletrodomésticos de 

grande porte, como geladeiras. O mangue tem a capacidade de 

se regenerar, a recuperação do local é um processo natural, mas 

a questão social é séria e tende a ficar crítica em face de falta de 

controle ambiental e de políticas públicas competentes.

Construção do Shopping Iguatemi

 O Shopping contribuiu para a especulação imobiliária que 

impermeabilizou as margens do rio que fornecem água para 

o ecossistema. Isso inviabilizou a revitalização de algumas 

áreas. Com a construção deste grande empreendimento, vários 

outros novos componentes urbanos foram implementados, um 

exemplo foi a construção da Avenida Murilo Borges. A via de 

asfalto dividiu o mangue e o canal de ligação entre uma margem 

e outra é pequeno demais. Resultado: a margem esquerda, 

no sentido Rogaciano Leite - Raul Barbosa, está morrendo. O 

mangue já está morto de um lado devido à falta da maré que 

não sobe mais, a água não chega até lá. A ligação ficou pequena 

e o processo de especulação imobiliária tende a dominar por 

inteira a área sem vegetação.

A mais nova área impactada pela antropização é a região, 

próxima à ponte sobre a Avenida Engenheiro Santana Junior. 

Depois de aterrar o rio e suas salinas para construir o shopping, a 

empresa proprietária lançou o seu mais novo empreendimento, 

um prédio comercial que já está sendo construído a cerca de 

50 metros do rio, prejudicando todo o ecossistema existente no 

mangue, além de favorecer as enchentes e aumentar a pressão 

imobiliária da área.
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Construção de matriz causas x efeitos e 
proposição de alternativas de uso e de 
conservação ambiental: medidas de controle, de 
mitigação e de monitoramento ambiental.

Durante o levantamento dos impactos ambientais referentes à 

área de estudo, foram discutidos com os pesquisadores envolvidos 

os condicionantes e as suas relativas medidas mitigadoras, em 

pressuposto com o CONAMA, dentre as quais destacamos:

 

1.Realizar projetos de pesquisa relativos a diagnóstico, recuperação, 

conservação e preservação dos recursos hídricos, e sobre 

procedimentos e tecnologias para tratamento adequado de 

efluentes domésticos, industriais, hospitalares, em especial nas áreas 

de proteção ambiental (APA) do Cocó, para evitar a destruição dos 

manguezais e das restingas e a poluição do estuário. 

2.Estabelecer moratória para atividades antrópicas na área, sem 

a liberação de novas licenças e de financiamento de bancos 

governamentais, até que sejam definidas as áreas adequadas, 

realizando-se estudos integrados e participativos dos aspectos 

ambientais cumulativos e de recuperação das áreas degradadas. 

3.Condicionar a implantação de projetos de empreendimentos 

imobiliários, de qualquer porte e extensão, à realização de EIA/

RIMA, e o financiamento por bancos oficiais à apreciação da 

comunidade onde será desenvolvido o projeto, sob a articulação 

dos conselhos de bacias hidrográficas e/ou entidades de fórum da 

sociedade civil que atuam na região. 

4.Fiscalização mais efetiva por parte dos poderes públicos, até 

mesmo com o poder de polícia.

Resumo 
O artigo apresenta os estudos teóricos e práticos realizados a pedido 

da Agência Nacional de Águas-ANA e trata das pesquisas na bacia 

de drenagem do açude Forquilha, situado ao norte do Estado Ceará, 

para analisar os impactos ambientais e hidrológicos, considerando 

que a população do município de Forquilha, no segundo semestre 

de 2007, enfrentava o agravamento dos problemas da falta de água 

em quantidade e qualidade. Através de metodologia adequada para 

avaliar os impactos acumulativos na regularização do reservatório, 

foram realizados vários estudos. A metodologia aplica o software 

REDERES 2.0, dispondo de geoprocessamento e análise de imagens 

do satélite CBERS2. Posteriormente, analisou-se a bacia do açude 

Forquilha, no vale do rio Acaraú. Os resultados mostram que o açude 

Forquilha, sem os barramentos de montante, regulariza 7,43 hm³/

ano. Verificou-se que, após a existência da pequena açudagem acima 

da barragem principal, ocorre a regularização de 1,79 hm³/ano, dos 

quais 5,64 hm³ referem-se ao reservatório estudado. Constatou-se 

que os barramentos a montante do açude Forquilha, sem controle 

e autorização oficial, tem possibilitado a falta de sangria no açude 

principal e, consequentemente, a redução do volume

acumulado e a não renovação do estoque de água, contribuindo 

assim para as precárias condições de qualidade da água.

Caracterização dos impactos 
hidrológicos e ambientais da 
açudagem a montante do  
Açude Forquilha
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Plano de Gestão 
Participativa dos 
Aquíferos da Bacia 
Potiguar 

Apresentação
Na região da Chapada do Apodi concentram-se grandes áreas 

irrigadas com água subterrânea para  o desenvolvimento da 

fruticultura do Estado do Ceará, a maior parte dessa produção 

agrícola é voltada para o mercado internacional, sobretudo 

o europeu. Com o avanço da fruticultura exportadora e o 

desenvolvimento das comunidades locais, houve a necessidade 

da Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH e de sua vinculada 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, a 

desenvolverem o “Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da 

Bacia Potiguar, Estado do Ceará”, este teve o intuito de identificar 

os grandes usuários de água subterrânea, assim como diagnosticá-

las quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos.

No âmbito desse plano também foram desenvolvidas atividades 

para o conhecimento do comportamento hidrodinâmico dos 

Aquíferos que compreendem a bacia, com ênfase no aquífero 

Jandaíra, que notadamente é mais explotado pelos irrigantes 

daquela região.

Introdução
A segunda maior reserva de água subterrânea do Estado do Ceará 

localiza-se na Chapada do Apodi,  que está inserida na Bacia 

Potiguar e que compreende os Estados do Ceará e Rio Grande do 

Figura 24 – Localização da Bacia Potiguar e delimitação da área de estudo.
Fonte: Adaptado de PERH/RN, 1999.

A área de estudo situa-se na borda noroeste da Bacia Potiguar e 

possui 4.768 km2, o que corresponde a 8% da extensão total da 

Bacia Potiguar. Destaca-se que a área de estudo envolve parte das 

sub-bacias hidrográficas do Baixo e Médio Jaguaribe.

Os objetivos gerais do trabalho foram cadastro de poços, 

levantamento planialtimétrico, análises hidroquímicas, de 

isótopos ambientais e bacteriológicas, implantação de estações 

monitoramento, balanço hídrico com estimativas de recarga e 

reservas e mobilização social da população.

Norte (Figura 24). Geograficamente, esta reserva localiza-se entre 

os municípios de Limoeiro do Norte, Quixeré, Tabuleiro do Norte 

e Alto Santo no Estado do Ceará, e aos municípios de Baraúna, 

Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra e Apodi no Rio Grande do Norte; 

a Chapada do Apodi dista cerca de 200 km do município de 

Fortaleza, estado do Ceará.
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Essas atividades foram desenvolvidas nos municípios de Alto 

Santo, Aracati, Icapuí, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Potiretama, 

Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte. Ressalta-se que devido 

à grande extensão da área de estudo algumas das atividades 

desenvolvidas não abrangeram totalmente os  municípios citados.

Caracterização Fisiográfica
A região estudada é caracterizada em sua maioria por um 

clima tropical quente semiárido com chuvas de fevereiro a abril 

e temperaturas variando entre 23ºC a 29ºC. A precipitação 

pluviométrica  para a região varia de 720,50 mm a 949 mm. O 

relevo é constituído pela Chapada do Apodi,  pelas planícies 

fluviais e depressões sertanejas.

A vegetação é basicamente formada pela caatinga arbustiva 

aberta, caatinga arbustiva densa, complexo vegetacional da zona 

litorânea, floresta caducifólia espinhosa e floresta mista dicotillo-

palmácea. Diversos solos são encontrados na região, sendo a 

maioria: areias quartzosas distróficas, cambissolo eutrófico, 

cambissolo amarelo distrófico, podzólico vermelho amarelo 

distrófico e eutrófico, solos aluviais eutróficos e vertissolo.

Caracterização Hidrogeológica
O aquífero presente na Formação Açu é formado pelos sedimentos 

arenosos da base, graduando para sedimentos mais pelíticos em 

direção ao topo. É constituído de arenitos predominantemente 

grossos a conglomeráticos na base, passando a arenitos médios 

na porção intermediária e arenitos mais finos no topo, com uma 

argilosidade continuamente crescente no sentido vertical. O 

aquífero Açu constitui o mais importante sistema aquífero da 

Bacia Potiguar, e na área de estudo aflora bordejando a Formação 

Jandaíra em uma  área de 845 km2. 

O Aquífero Jandaíra localiza-se na porção superior da sequência 

carbonática da Formação Jandaíra, dispõe-se sub-horizontalmente 

constituindo um aquífero essencialmente livre, heterogêneo, 

hidraulicamente anisotrópico e de circulação cárstica em seu 

interior. A área de estudo abrange uma área de 1.245 km2.  A 

Figura 26 mostra um afloramento do calcário Jandaíra.

A Formação Barreiras é representada por sedimentos areno-

argilosos, pouco ou não litificados, com intercalações 

conglomeráticas e níveis lateríticos. Neste sistema poroso, o fluxo 

dos recursos hídricos subterrâneos ocorre nos vazios do material 

sedimentar. Os sedimentos dessa formação possuem uma variação 

faciológica razoável que traduz numa potencialidade diferenciada 

em termos de armazenamento e transmissão de água subterrânea. 

Os depósitos eólicos são representados por dunas móveis e 

inclui, localmente, sedimentos fluviomarinhos que são areias 

esbranquiçadas, quartzosas, de granulometria variável, bem 

Figura 25 – Afloramento de Calcário da Formação Jandaíra.
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classificadas, em corpos maciços ou com partes exibindo 

arranjos estratiformes, onde ocorrem leitos mais escuros com 

concentrações de minerais pesados. As dunas são litologicamente 

constituídas por areias esbranquiçadas, pouco consolidadas, bem 

selecionadas, de granulação fina a média, quartzosas, com grãos 

foscos e arredondados. 

As aluviões são compostas por sedimentos fluviais, lacustres 

e estuarinos recentes, encontrados ao longo das principais 

drenagens, e, sobretudo, no entorno do rio Jaguaribe. Sua 

composição litológica varia desde argilas duras em lentes 

pouco espessas, de aproximadamente 1 metro, até areias 

grosseiras, puras, incluindo argilas orgânicas, areias argilosas 

com presença de óxidos de ferro. Areias quartzosas e areias 

quartzo-feldspáticas. As aluviões constituem-se um dos Aquíferos 

mais explotados por poços tubulares, mistos e amazonas, onde 

pequenos agricultores utilizam suas águas para irrigação e 

abastecimento humano.

Levantamento cadastral e  
resultados dos pontos d’água
O levantamento de pontos d’água foi realizado no período 

compreendido entre janeiro a julho de 2008, utilizando uma 

ficha cadastral contendo as seguintes informações coletadas 

em campo: identificação do ponto, dados hidrogeológicos, 

construtivos e de bombeamento, parâmetros de qualidade da 

água, existência de possíveis fontes de poluição e defensivos 

agrícolas utilizados, tipos de culturas e situação atual da obra 

de captação. É importante ressaltar que os dados cadastrais 

foram coletados in loco com informações do proprietário 

ou responsável. Foram levantados 800 registros entre poços 

tubulares, amazonas e mistos, fontes naturais e sumidouros 

(Figura 27), que, posteriormente, foram tabulados e consistidos 

em uma base de dados para a elaboração de relatórios, 

gráficos e mapas.

Figura 27 – Distribuição dos poços cadastrados e sumidouros, 2008.

Os resultados dos pontos d’água quanto aos aspectos temporais, 

construtivos e hidrodinâmicos são vistos nas tabelas 6 e 7, a seguir:
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Tabela 6 – Resultados dos Pontos D’água Quanto as Aspectos Temporários

Município
Total de 
Pontos

Natureza Situação Proprietário Finalidade

Tubular Amazonas Misto
Em 
uso

Não 
utilizado Particular Público 1 2 3 4 5

Quixeré 244 154 37 53 186 59 229 15 166 38 33 1 7

Limoeiro do 
Norte

47 32 14 1 21 26 35 12 17 8 14 2 6

Tabuleiro do 
Norte

199 139 58 0 120 79 147 52 2 118 12 1 66

Alto Santo 82 76 6 0 53 29 45 37 1 62 5 1 13

Jaguaruana 62 52 9 1 37 25 43 18 8 26 11 0 5

Aracati 123 118 2 3 92 29 89 34 31 22 32 15 2

Icapuí 29 29 0 0 21 5 4 25 0 17 0 0 2

Legenda: 1 – Irrigação; 2 – Uso múltiplo; 3 – Abastecimento humano; 4 – Indústria; 5 – Dessedentação animal.

Legenda:  1) 0 – 5; 2) 5 – 10; 3) 10 – 15; 4) 15 – 20; 5) 20 – 25; 6) > 30.

Tabela 7 – Resultados dos Pontos D’água Quanto as Aspectos Construtivos e Hidrodinâmicos

Município
Total de 
Pontos

Diâmetro 
Revestimento 

(pol)

Intervalo 
de Profundidade 
Poço Tubular (m)

Vazão de Poço Tubular
(m³/h)

Intervalo de Nível Estático
(m)

6 8 10 12 ≤ 20 20 - 50 > 50 ≤ 50 50 - 100 > 100 1 2 3 4 5 6

Quixeré 244 29 92 26 4 4 44 93 18 40 28 6 51 53 19 3 1

Limoeiro do 
Norte

47 2 12 14 4 1 1 29 5 1 2 2 5 17 12 0 0

Tabuleiro do 
Norte

199 102 21 4 0 2 16 86 57 0 0 7 34 30 22 10 14

Alto Santo 82 61 2 1 0 0 2 57 40 1 0 3 7 1 1 1 28

Jaguaruana 62 25 18 1 0 0 5 38 12 1 5 12 12 3 9 1 4

Aracati 123 61 19 5 5 18 36 36 45 7 0 17 9 6 4 10 2

Icapuí 29 19 6 1 0 4 9 12 20 2 0 1 0 0 0 0 0

Resultados das análises  
físico-químicas e bacteriológicas

A maioria das águas apresentou elevada mineralização, com 

altos teores de sólidos totais dissolvidos e dureza acima de 

500 mg/litro, limite para as águas potáveis. Nos poços que 

apresentaram compostos nitrogenados em concentrações 

acima do valor máximo permitido para águas potáveis, em 

especial os nitratos, podem causar sérios danos à saúde 

principalmente em crianças. A falta de critérios na construção 

dos poços, a ausência de saneamento básico e os sistemas 

de fertirrigação ineficientes verificados em campo podem 

ocasionar a entrada de contaminantes diversos nos Aquíferos 

sotopostos.

Coliformes termotolerantes estavam presentes em quase todas 

as amostras e devem estar ausentes nas águas potáveis. Estes 

coliformes estão relacionados diretamente com as condições 

inadequadas dos poços que permitem facilmente a entrada 

de água (imprópria) da chuva que carreiam todo material em 

dissolução ou não da superfície do terreno.

Agrotóxicos foram encontrados em algumas amostras; são de 

diferentes tipos e sua presença é associada ao tipo de atividade 

agrícola. Dos metais analisados (bário, cádmio, chumbo, cobre, 

cromo e zinco) foram identificados zinco e bário, porém dentro 

dos padrões aceitáveis pela resolução CONAMA nº. 396, 03 de 

abril de 2008.

Conclusões
Em uma área de 4.768 km2 que corresponde a 8% da extensão 

total da Bacia Potiguar foram cadastrados 784 poços, sendo 244 

no município de Quixeré, 197 em Tabuleiro do Norte, 123 em 

Aracati, 82 em Alto Santo, 61 em Jaguaruana, 47 em Limoeiro do 

Norte, 29 em Icapuí, 2 em Russas e 2 em Potiretama. Além dos 
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poços cadastrados foram identificados 22 sumidouros em vários 

locais e 4 fontes. 

Em geral, houve um crescimento na construção de poços na 

região nos últimos 10 anos influenciado pelo agronegócio. O 

estudo cadastrou 768 poços, sendo que 521 poços explotam 

o aquífero Jandaíra, 157 do Açu, 36 do Barreiras, 35 poços do 

Dunas e 19 Jandaíra/Açu. 

O levantamento planialtimétrico permitiu a elaboração de mapas 

do potencial hidráulico e a profundidade do nível estático, 

onde se verifica que devido ao processo de carstificação o fluxo 

no Jandaíra é divergente, sendo condicionado aos condutos. 

Nas porções do aquífero Açu, Barreiras e Dunas, o fluxo é 

preferencialmente para as zonas de descarga, que são para o 

oceano Atlântico e o rio Jaguaribe.

A respeito do Diagnóstico Institucional/Organizacional onde 

se abordaram problemas hidroambientais, constatou-se a 

necessidade de continuar a sensibilização sobre a importância da 

gestão eficiente dos recursos hídricos subterrâneos. A preocupação 

maior das comunidades é com relação à água potável, à expansão 

do agronegócio e aos problemas de ordem ambiental, esta última 

gerada pelo uso de agrotóxicos, queimadas, existência de caieira, 

falta de saneamento básico e lixões.

Diante dessa realidade, verifica-se a necessidade de continuar 

o monitoramento quantitativo e qualitativo das águas 

subterrâneas; realizar campanhas de educação ambiental voltada 

a conscientização dos irrigantes, quanto ao uso indiscriminado de 

agrotóxicos, fertilizantes e métodos de aplicação; construir poços 

de acordo com que preconiza a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, além da fiscalização efetiva de licenças de obras 

de captação e outorgas de água.

Plano de Monitoramento 
e Gestão dos Aquíferos 
da Bacia do Araripe

Apresentação
A Região sul do Estado do Ceará inserida no “Polígono das Secas” 

apresenta-se privilegiada por ser detentora de importantes 

Aquíferos, dentre eles, Missão Velha e Exu, este com uma surgência 

de 43 x 106 m³/ano. Os recursos hídricos subterrâneos da área de 

estudo abastecem uma população da ordem de 800.000 pessoas, 

sendo também bastante utilizado na irrigação e indústria.

A Secretária dos Recursos Hídricos – SRH juntamente com a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, sabedora da 

relevância dos Aquíferos para o crescimento econômico da Região 

do Cariri e atentas à importância do desenvolvimento sustentável 

com as visões de médio a longo prazo, resolveram elaborar um Plano 

de Monitoramento que viesse atualizar e detalhar informações 

hidrogeológicas e ainda estabelecer um balizamento para a gestão 

sustentável desses recursos hídricos subterrâneos.

Introdução
Este relatório apresenta os resultados preliminares das atividades 

desenvolvidas no projeto “Plano de Monitoramento e Gestão dos 

Aquíferos da Bacia do Araripe, Estado do Ceará”. As atividades 

iniciaram ao longo dos meses de dezembro de 2007 a novembro 

de 2008, compreendendo etapas de escritório e de campo. Os 

trabalhos desenvolvidos em escritório direcionaram as atividades 

que foram desenvolvidas em campo, as quais estavam previstas 

para a primeira etapa do projeto, estas por sua vez, servirão 
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de instrumento para a segunda parte do projeto que é a 

modelagem matemática hidrogeológica, ou seja, a quantificação 

das reservas dos aquíferos estudados. 

Objetivo Geral
O objetivo geral do projeto é implantar um sistema de 

monitoramento de poços tubulares profundos na Bacia 

Sedimentar do Araripe (Figura 28) e fazer um diagnóstico 

qualitativo voltado para o aquífero médio, visando à sustentação 

do uso da água subterrânea.

Figura 28 – Área de monitoramento com a distribuição espacial dos poços e o nível d’água.

Desenvolvimento do projeto
Etapa de Escritório

Em escritório, selecionou-se poços tubulares para monitoramento, 

estes foram oriundos do cadastrado do Sistemas de Informação 

de Águas Subterrâneas – SIAGAS/CPRM e dos arquivos contidos 

em planilha Excel da Cogerh; elaborou-se mapas diversos para 

direcionar os trabalhos de campo; e por último, foram destacadas 

áreas irrigadas através de imagens de satélite (CBERS-2B).

Foi realizado uma pré-seleção de poços com o intuito de coletar 

amostras de água para o diagnóstico qualitativo, sendo 30 

amostras para o município de Juazeiro do Norte, 15 para o 

Crato, 8 Barbalha e 7 Missão Velha, onde se tomou como base a 

demanda populacional.

Efetivou-se também uma identificação, quantificação e análise 

das áreas irrigadas no Cariri com águas de poços do Aquífero 

Médio foram utilizadas as técnicas de Geoprocessamento e de 

Sensoriamento Remoto.

As informações foram obtidas através de imagens da NASA 

- Landsat7-ETM+ / 2000 com resolução espacial de 30 metros 

e Imagens CBERS-B e 2B do INPE / 2007 e 2008 com resolução 

espacial de 20 metros, onde foram possíveis de se identificar, 

utilizando-se bandas espectrais específicas para o uso da terra, 

as manchas de cultivos maiores que 1,5 ha. A comprovação 

por amostragem em campo foi realizada com GPS GARMIM 

ETREX, entrevistas com agricultores, FETRAECE, câmeras 

municipais, fornecedores de produtos para irrigação da região 

e a sobreposição de um banco de dados de poços da Cogerh, 

organizado pela equipe da GETIN/UNIGEO-Cogerh, contendo 

dados das licenças e outorgas do sistema SRH.

Utilizando-se ferramentas do software ARQVIEW Image Analysis 

1.1 foi inicialmente realizado um controle de posicionamento ou 

georeferenciamento das imagens com base nos dados do datum 

geodésico SAD69, através da Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo – RBMC do IBGE, instalado na Universidade Regional 
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do Cariri – URCA, com precisão submétrica, utilizando-se de um 

GPS geodésico LEICA 900CS e com uma reestruturação da imagem 

através do melhoramento dos seus histogramas por derivação 

e uma classificação semicontroladas das poligonais das áreas 

irrigadas com um processo de máxima vero-semelhança.

Neste levantamento foram identificados 1.778,87 hectares de 

áreas irrigadas exclusivas com águas dos poços do aquífero médio 

para fruticultura, floricultura e pastagem (exceto para cana de 

açúcar) distribuídas em oito municípios, Crato, Juazeiro do Norte, 

Barbalha, Missão Velha, Brejo Santos, Abaiara, Porteiras e Milagres 

conforme figura 29 e quadro 07 abaixo, onde podemos destacar as 

grandes áreas com plantio de banana em Barbalha e Missão Velha 

e a diversidade de produtos em Porteiras, Brejo Santo e Crato com 

uvas, frutas finas e floricultura.

Figura 29 – Áreas irrigadas por águas subterrâneas na região do Vale do Cariri.

Quadro 07 – Município e Áreas irrigadas com Água Subterrânea do Cariri

Município Área (ha)

Abaiara 69,87

Barbalha 273,91

Brejo Santo 435,47

Crato 183,75

Juazeiro do Norte 126,99

Milagres 79,77

Missão Velha 462,09

Porteiras 147,02

TOTAL 1.778,87

Etapa de Campo

Levantamento altimétrico

Em campo foi realizado o levantamento de cotas geodésicas 

e medidas de níveis de água em 198 poços distribuídos 

espacialmente de forma que a cobertura fosse suficiente para 

se obter resultados eficientes na modelagem do terreno, fluxos, 

potenciometria, entre outros essenciais para o aprofundamento 

do conhecimento da área em estudos.

Monitoramento 

Mensalmente realizou-se medidas de níveis estáticos em 40 poços 

para se conhecer o rebaixamento ou a recarga do aquífero. Para 

que as medidas dos níveis fossem realizadas com segurança, 

a Cogerh instalou tubos guias em 40 poços. Trimestralmente 

também são realizadas medidas de níveis de água em 200 poços.

Para subsidiar a modelagem  hidrogeológica, que é uma das 

ferramentas utilizadas na estimativa das reservas reguladora 

e permanente de um aquífero, foram realizadas medidas do 
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fluxo de base em seções de rio e canais nos seguintes pontos: Sítio 

Lapinha (Missão Velha), Rio Batateira (Crato), Matadouro (Juazeiro 

do Norte), Lagoa de Estabilização – montante (Juazeiro do Norte), 

Lagoa de Estabilização – jusante (Juazeiro do Norte), Riacho dos 

Macacos – Levada (Juazeiro do Norte), Rio Batateiras – confluência 

Carás – montante (Juazeiro do Norte), Seção Rosário (Milagres), 

Diagnóstico Qualitativo

Este diagnóstico teve como objetivo identificar, quantificar 

e qualificar as águas subterrâneas e superficiais, procurando 

estabelecer uma relação com o meio físico. O diagnóstico 

qualitativo permite classificar a água para os diversos usos, dentre 

eles, abastecimento humano, agricultura, piscicultura entre outros.

Em campo foram analisados Condutividade Elétrica (CE), Sólidos 

Totais Dissolvidos (STD), Temperatura (T) e Potencial Hidrogênico 

(pH). Para o desenvolvimento dessa atividade, utilizou-se a sonda 

TRACER – LaMotte, de fácil manutenção e utilização.

Anteriormente à seleção dos poços para coletada de água, foi 

realizado um levantamento das ourivesarias, áreas irrigadas, 

cemitérios, hospitais e curtumes, que são locais de possíveis fontes 

de poluição ou contaminação. 

Como previsto no projeto, foram realizadas duas campanhas de 

coletas de águas para análises físico-química, bacteriológicas,  

metais pesados, agrotóxicos e isótopos ambientais, distribuídos  

da seguinte forma: 

Físico-químicas: foram feitas 120 análises para identificação dos  

íons maiores, coletadas em 60 poços considerando duas etapas. 

Bacteriológicas: as amostras para análise bacteriológica foram 

coletadas em 60 pontos durante duas campanhas, totalizando 120 

pontos d’água.

Metais pesados: foram coletadas 30 amostras, em duas campanhas. 

Agrotóxicos/BTEX: foram coletadas 20 amostras, em duas campanhas.

Das 120 coletas de água, 60 amostras foram coletadas no período 

seco e 60 no período chuvoso, os pontos amostrados para 

análises de metais pesado, agrotóxico e BETEX estão dentro do 

conjunto de 60 poços.

Resultados Preliminares

Aspectos Qualitativos

Os resultados preliminares foram substanciados da análise 

laboratorial das coletas da primeira campanha e medidas 

de parâmetros in situ, feitos em dezembro de 2007, o que 

representando o período seco.

Sólidos Totais Dissolvidos

Foram analisadas 30 amostras de águas de poços tubulares para 

o município de Juazeiro do Norte, onde somente um poço (PT 

29 - 2000 mg.L-1) apresentou uma concentração fora do padrão, 

segundo a Portaria nº 518 de 25/03/2004 MS, que estabelece um 

valor máximo permissível para consumo humano de 1000 mg.L-1. 

Os demais municípios: Crato, Barbalha e Missão Velha, com 15, 8 

e 7 análises de água respectivamente, não apresentaram valores 

fora do permitido. Os resultados podem ser observados nas 

figuras 30 e 31.
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Pontencial Hidrogeniônico

As águas dos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Missão Velha 

obtiveram, em algumas análises, valores de pH fora do intervalo 

de potabilidade conforme a Portaria já citada, ou seja, O número 

de poços, cujo resultados estão fora desse intervalo são 13, 5 e 1 

respectivamente. Nas águas analisadas no município de Barbalha 

não foi observado nenhum valor fora do limite. Os resultados 

podem ser visualizados nas figuras 32 e 33.

Figura 31 - Resultados de STD das Amostras Analisadas nos Municípios de Barbalha e Missão Velha

Figura 30 - Resultados de STD das Amostras Analisadas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Crato

Figura 32 - Resultados de pH nas Amostras Analisadas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Crato
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Nitrogenados

Os resíduos de produtos protéicos provenientes de esgotos, 

fezes são ricos em nitrogênio e se decompõem em nitratos na 

presença de oxigênio. Os compostos nitrogenados mais comuns 

são amônias (NH3), nitritos (NO2-) e nitratos (NO3-). Nas águas 

subterrâneas os nitratos ocorrem em teores em geral abaixo 

de 5mg/L, nitritos e amônia geralmente são ausentes, pois são 

rapidamente convertidos a nitrato pelas bactérias. Baixo teor de 

nitrito e amônia indica poluição orgânica recente. Segundo o 

padrão de potabilidade do Ministério da Saúde, Portaria 

n.º 518, de 25 de março de 2004 (BRASIL, 2004), o valor máximo 

permitido para nitrato, nitrito e amônia é respectivamente de 

10mg N-NO3-/L, 1,0 mg N-NO2-/L  e 1,5 mg NH3/L.

Com isso, pôde-se observar que as águas dos poços amostrados 

nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e 

Missão Velha apresentam compostos nitrogenados acima do 

valor máximo permitido da Portaria n.º 518 (BRASIL, 2004). 

Em Juazeiro do Norte, das trinta (30) análises das águas de 

poços, nove (9) apresentam amônia, uma (1) nitrito e sete (7) 

nitrato. Em Crato, dos quinze (15) pontos amostrados, três (3) 

apresentaram amônia, não houve presença de nitrito e dois 

(2) pontos apresentaram nitrato. Em Barbalha, um (1) poço 

apresentou amônia e nitrito respectivamente, já o nitrato foi 

observado em outros dois (2) poços. No município de Missão 

Velha foram analisadas seis (6) amostras, todas indicaram 

excesso de amônia e uma (1) delas, ainda, apresentou nitrito 

e nitrato, respectivamente. Os dados estão representados nas 

figuras 34 e 35.

Podemos considerar que, em geral, há contaminação das águas 

subterrâneas por compostos nitrogenados. Em alguns casos há 

ocorrência de poluição orgânica mais recente e em outros

poluição que vem ocorrendo há certo tempo.

Figura 33 - Resultados de pH nas Amostras Analisadas nos Municípios de Barbalha e Missão velha.
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Figura 34 - Resultados de Nitrogenados nas Amostras Analisadas nos Municípios de Juazeiro  
do Norte e Crato

Figura 35 - Resultados de Nitrogenados nas Amostras Analisadas nos Municípios de Barbalha e Missão Velha

Coliformes

A presença de coliformes fecais é usada como indicador sanitário, 

pois, apesar de não serem patogênicas em sua maioria, indicam 

que o ecossistema foi contaminado com esgoto e assim sendo 

outros patógenos podem estar presentes, causando transmissão 

de doenças à comunidade. O principal componente deste grupo é 

Escherichia coli, sendo que alguns coliformes do gênero Klebisiela 

também apresentam essa capacidade. Com isso, água para consumo 

humano não deverá apresentar os microrganismos citados.



164 165

Todos os municípios estudados apresentam coliformes totais e/

ou fecais. Das trinta (30) amostras analisadas de Juazeiro do 

Norte, dezesseis (16) têm coliformes totais e quatro (4) coliformes 

fecais. No Crato das quinze (15) amostras, seis (6) apresentam 

coliformes totais e duas (2) coliformes fecais, já em Barbalha do 

total de oito (8) amostras, cinco (5) contêm coliformes totais e 

uma (1) coliformes fecais, enquanto que em Missão Velha das sete 

(7) amostras analisadas, quatro (4) contêm coliformes totais e o 

resultado para coliformes fecais foi ausente para todas as análises.  

Os resultados podem ser mais bem observados nas figuras 36 e 37, 

como também no quadro 08.

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e Xileno)

O benzeno é usado na produção de materiais sintéticos como, 

plásticos, nylon, inseticidas e tintas. O tolueno é utilizado na 

fabricação de solventes, tintas, colas, óleos e resinas, enquanto 

que o etil-benzeno é um dos componentes do aditivo de gasolina 

e querosene de aviação, extensamente usado em processos e 

manufaturas e podem estar presentes em tintas, vernizes, plásticos 

e pesticidas. O xileno é usado como solvente para plásticos, tintas, 

borrachas, pesticidas e na indústria de couros.

Quadro 8 – Resultados das Análises Físico-químicas e Bacteriológicas com Valores Fora do Padrão de Potabilidade

STD -Sólidos Totais Dissolvidos
CT - Coliformes Totais
CF - Coliformes Fecais
* Portaria Nº 518

Quantidade de poços, cujos os resultados das análises estão 
fora do padrão de potabilidade para consumo

Municípios
Nº de 
poços

Fisico-quimico Bacteriológico

STD >
1000 mg/L 

PH Amônia Nitrito Nitrato CT CF

Juaseiro do  
Norte

30 1 13 9 1 7 16 4

Crato 15 0 5 3 0 2 6 2

Barbalha 8 0 0 1 1 2 5 1

Missão 
Velha

7 0 1 7 1 1 4 0

Total 60 1 19 20 3 12 31 8

Figura 37 - Resultados de Coliformes nas Amostras Analisadas nos Municípios de Barbalha e Missão Velha

Figura 36 - Resultados de Coliformes nas Amostras Analisadas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Crato
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Quadro 09 - Valor Máximo Permitido de BTEX em Recursos Hídricos  (EPA/Portaria n° 518)

Analito*
EPA** Brasil (MS-518/2004)

mg/L

Benzeno 0,005 0,005

Tolueno 1,0 0,170

Etil- Benzeno 0,7 0,200

Xilenos 10,0 0,300

*Analito – parte da amostra que é o foco da análise química.
**EPA – Enviromenental Protection Agency.

Figura 38 - Resultados dos BTEX nas amostras analisadas no Cariri.

São cancerígenos e neurotóxicos, sendo classificados como 

poluentes prioritários pela agência americana de proteção 

ambiental, EPA. Onde a mesma, estabelece que esses 

contaminantes têm limites permissíveis em águas bastante 

restritivos e severos. No Brasil o mesmo é estabelecido pela 

Portaria n.º 518 de 25/03/2004 MS, e Resolução 357 do CONAMA, 

conforme quadro 09.

Foram analisadas dez (10) amostras distribuídas de forma 

que representassem a área de estudo, focalizando pontos de 

abastecimento humano, irrigação e indústria. A figura 38 mostra 

os resultados das análises de BTEX.

Os dados do quadro 04 mostram de maneira mais detalhada 

os níveis de concentração encontrados para cada composto. Os 

resultados indicam que tolueno não foi detectado em nenhum dos 

poços analisados. No entanto, a presença de etil-benzeno e xileno 

são verificados em todas as amostras. Com relação ao etil-benzeno, 

todos os poços apresentaram níveis dentro do limite aceitável 

(0,2 mg/L) pela Portaria n.º 518 de 25/03/2004 MS. O mesmo 

não foi verificado com xilenos, onde observou-se que todos os 

poços encontram-se contaminados com concentrações acima do 

estabelecido (0,3 mg/L). 

Os poços 02, 03, 05, 07 e 08 apresentam contaminação por 

benzeno, sendo o mais grave o poço 07 onde a concentração 

chega a ser quase 14 vezes maior (0,0668 mg/L) que o limite 

máximo permitido (0,005 mg/L). No caso do poço 03, apesar de ter 

sido detectado benzeno, sua concentração encontra-se dentro dos 

padrões estabelecidos.
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Das quinze (15) amostras de águas de poços analisadas não 

houve identificação de Cromo (Cr) e Cobre (Cu), dentro do limite 

de detecção, em nenhuma dos pontos coletados. Foi identificado 

Cádmio (Cd) nas amostras dos poços Hospital São Francisco e 

Timbaúba 2A, estes apresentam concentrações que já estão no 

limite aceitável (0,005 mg.L-1 ) para abastecimento humano, já 

as amostras coletadas nos poços do Cemitério, Curtume, Horto, 

Timbaúba 5 e Cassimiro Farias Pt 01 apresentam valores acima do 

permitido pela Portaria n.º 518 de 25/03/2004 MS. O Chumbo (Pb) 

foi identificado acima do limite permitido pela Portaria já citada, 

em todos os poços coletados, e nos poços Hospital São Francisco, 

Timbaúba 2A, Pedrinhas e SESI, a concentração de Bário (Ba) se 

apresenta superior ao permitido.

Figura 39 - Concentração dos Metais Pesados das Amostras de Água da Região do Cariri

Quadro 10 – Resultado das Concentrações de Benzeno (BZ), Etil-benzeno(ETB) e Xileno (Xil).  
[Xil (m.p): Xil (o): orto xileno, Xil (Tot): xileno total, < LD: menor que o limite de deteção]  

da primeira campanha de análise de água nos poços da Região do Cariri

Poço Local
Benzeno 
(mg/L)

Tolueno 
(mg/L)

Etil-Benzeno 
(mg/L)

Xileno (m.p) 
(mg/L)

Xil (o) 
(mg/L)

Xil Tot 
(mg/L)

1 ACINBEL < LD <LD 0,0739 0,3383 0,03308 0,3714

2 Floresta 0,0281 <LD 0,0871 0,4097 0,04261 0,4524

3 CENTEC 0,0668 <LD 0,0721 0,3251 0,03789 0,3630

4 Assoc. St. Estrela < LD <LD 0,1380 0,6154 0,06737 0,6828

5 Tupinambá 2 0,0066 <LD 0,0725 0,3450 0,04365 0,3887

6 Pedrinhas 0,0268 <LD 0,1298 0,5763 0,06877 0,6451

7 Cas. Farias (Pt 01) < LD <LD 0,0705 0,3163 0,03057 0,3469

8 Logradouro 0,0008 <LD 0,0851 0,3795 0,03985 0,4194

9 SISAR 1 < LD <LD 0,1422 0,6314 0,05699 0,6884

10 Sítio Barreiras < LD <LD 0,1041 0,4592 0,04080 0,5000

Metais Pesados

As análises dos metais pesados foram feitas no LAQA – Laboratório 

de Química Ambiental do Departamento de Química Analítica e 

Físico-Química da Universidade Federal do Ceará - UFC.  Foram 

analisadas as concentrações de cromo, cobre, cádmio, chumbo, 

zinco e bário utilizando a metodologia do Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). 

Os  valores  permitidos  segundo  a  Portaria n.º 518  de  25/03/2004  

MS  para  o  Bário  (Ba)  é  de 0,7 mg.L-1, Chumbo (Pb) 0,01 mg.L-1, 

Cromo (Cr) 0,05 mg.L-1, Cádmio (Cd) 0,005 mg.L-1, Cobre (Cu) 2,00 

mg.L-1 e Zinco (Zn) 5,00 mg.L-1.

As concentrações que apresentam o sinal ≤ estão com resultados 

abaixo do limite de detecção da metodologia utilizada (0,010; 0,020; 

0,004; 0,060; 0,012 e 0,050 mg.L-1, para Cr, Cu, Cd, Pb, Zn e Ba, 

respectivamente), e podem ser visualizadas na figura 39 e no quadro 11.
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Planos de Bacia

Quadro 11 – Resultados da Concentração em mg/L de Cromo (Cr), Cobre (Cu), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), 
Zinco (Zn) e Bário (Ba) da Primeira Campanha de Análises de Água em Poços da Região do Cariri

Local / Poço Município
Concentração (mg/L)

Cr Cu Cd Pb Zn Ba

ACINBEL Crato ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,065 ≤ 0,012 0,141

Hosp. S. 
Francisco

Crato ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,005 0,091 0,053 0,958

Cemitério Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,006 0,093 0,059 0,269

Curtume Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,006 0,12 0,043 0,309

Horto Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,007 0,131 0,044 0,125

Lagoa Seca 9 Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,088 0,049 0,139

Pedrinhas Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,071 0,067 2,996

SENAI Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,058 0,078 0,187

SESI Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,081 0,021 0,954

Timbaúba 2A Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,005 0,081 0,281 2,700

Timbaúba 3 Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,067 0,092 0,569

Timbaúba 4 Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,084 0,076 0,580

Timbaúba 5 Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,006 0,078 0,048 0,329

Timbaúba 6 Juazeiro ≤ 0,010 ≤ 0,020 ≤ 0,004 0,060 0,097 0,442

Cassimiro 
Farias Pt 01

M. Velha ≤ 0,010 ≤ 0,020 0,008 0,14 0,699 0,22
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Seminário para Apresentação 
aos Comitês Gestores de Bacias 
Hidrográficas sobre Informações 
dos Estudos consolidados sobre 
as Regiões Hidrográficas do 
Estado do Ceará

Introdução
No intuito de subsidiar a elaboração dos Planos de Bacia, foi 

realizada pela Gerência de Estudos e Projetos – GEPRO, da Cogerh, 

pesquisa das informações existentes e a consolidação dos estudos 

relativos às seguintes bacias ou regiões hidrográficas do Estado do 

Ceará: Metropolitanas, Curu, Litoral, Acaraú, Coreaú, Banabuiú, 

Alto, Médio e Baixo Jaguaribe e Salgado com o objetivo de fazer 

o levantamento de dados e estudos existentes das bacias acima 

citadas. Na sequência, foram elaborados resumos de forma 

esquemática para contemplar os principais tópicos, de maneira a 

caracterizar cada bacia ou região hidrográfica com definições e 

dados existentes relativos à época em que os planos ou estudos 

foram realizados.

Através de dez seminários foram realizadas apresentações em cada 

bacia ou região hidrográfica estudada, com a participação dos 

respectivos comitês de bacias, das gerências regionais da Cogerh, 

de representantes da comunidade científica e de usuários, de 

forma que se mostrasse a realidade de cada bacia, considerando 

o planejado ou estudado. Partindo dos estudos e apresentações 

realizadas em cada bacia, foi criada uma base de informações, 

sendo essa a condição fundamental para se realizar revisão de 

planos existentes, assim como confecção de planos em bacias 

ainda não contempladas com esse importante documento.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, para 

melhor realizar a gestão dos recursos hídricos do Estado do Ceará, 

executou esse trabalho, que foi a atualização de estudos das dez 

bacias citadas acima, onde foi possível verificar os programas 

dos planos existentes, observando o grau de realização desses 

programas, assim como criando novos, tanto para bacias que 

possuem plano como para bacias onde os planos serão construídos. 

A metodologia nos dez seminários de 1,5 dia cada, organizados 

pela Gerência de Gestão de Recursos Hídricos – GERHI, constava 

da exposição pela GEPRO, com a participação da respectiva 

Gerência Regional, dos dados e estudos, no período da manhã do 

primeiro dia. No segundo período do primeiro dia, os participantes 

eram distribuídos em quatro grupos segundo os eixos temáticos: 

balanco hídrico, aspectos institucionais, interferências com o 

meio ambiente e indefinição de conflitos, quando então eram 

levantadas as necessidades e demandas locais. No segundo dia 

pela manhã, os quatro grupos faziam a exposição do que foi 

discutido no dia anterior.

Essa estratégia teve por objetivo inserir as percepções dos 

problemas locais e de suas possíveis soluções nos futuros planos 

de bacia, e também obter o comprometimento da sociedade local 

com esses mesmos planos. 

Metodologia utilizada para resumo e 
apresentação das dez bacias citadas
Para melhor apresentar as informações pesquisadas, inclusive dos 

volumosos estudos das bacias citadas, foi criada uma metodologia 

de forma a contemplar os principais tópicos, evidenciando dessa 

forma o grau de informação existente em cada bacia. 

A metodologia constou de tópicos que representavam os 
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conteúdos necessários para se conhecer a realidade de cada 

bacia, mostrando de forma concisa e objetiva os seguintes 

tópicos, a saber: 

• Estudos existentes – Em cada bacia, foram estudados e citados 

planos, estudos e projetos realizados, sendo a caracterização 

cartográfica de cada bacia o ponto de partida para o melhor 

conhecimento da bacia estudada.

• Caracterização dos meios físico e biótico das bacias – Para 

cada bacia foram caracterizados através de mapas os seguintes 

aspectos: localização, divisão municipal, drenagem, topografia, 

geologia e mapa geoambientais, assim como foram apresentadas 

as potencialidades, vulnerabilidades e caracterização ambiental, 

atendendo assim ã vertente ambiental para a construção e revisão 

dos planos existentes ou não.

• Caracterização dos recursos hídricos – foi seguida a metodologia 

utilizada nos planos anteriores, ou seja, a divisão em quatro fases: 

Diagnóstico, Estudo de fase, Planejamento e Programas.

A fase de diagnóstico, para as bacias hidrográficas com ou sem 

plano, foi dividida nos seguintes tópicos: estudos hidrológicos 

e estudos hidrogeológicos, concebidos por órgãos públicos e 

consultorias privadas ao longo dos últimos anos; estudos de secas, 

onde através de estudos de séries pluviométricas, foi possível a 

determinação de eventos de secas em cada bacia hidrográfica; 

recursos hídricos superficiais, onde foi possível mostrar estudos 

fluviométricos através de modelos chuva x deflúvio; recursos 

hídricos subterrâneos, onde foi mostrado o cadastro de poços 

de cada bacia; nível de açudagem, onde foi possível mostrar a 

quantidade de espelhos d’água na época em que o estudo foi 

feito, sendo também apresentado uma utilizacão dos espelhos 

d’água para cada bacia.

A Fase Estudo de Base para bacias hidrográficas com ou sem 

plano, foi dividida nos seguintes tópicos: disponibilidades, onde 

foram apresentados os estudos sobre precipitação, deflúvio, água 

subterrânea e açudagem; e demandas, onde foram apresentadas 

as demandas de consumo humano concentradas e difusas, e as 

demandas rural, industrial, dessedentação animal e de irrigação.

A Fase de Planejamento para bacias hidrográficas com ou sem 

plano, mostrou que houve um estudo através de unidades de 

balanco onde foram traçados cenários para 2000, 2010, 2020 para 

o número de açudes e para capacidade.

A Fase de Programas foi apresentada com as ações para bacias 

hidrográficas com ou sem plano de gerenciamento.

Convém salientar que para as bacias hidrográficas Metropolitanas, 

Jaguaribe e Curu, visando atender aos Comitês de Bacia, foi 

realizada uma síntese de planos existentes, haja vista que os 

componentes dos Comitês criticavam os planos, taxando-os de 

extensos e tecnicistas, e que precisavam de planos com leitura 

prática dos seus conteúdos. 

Ressalta-se ainda que, com a realização destes dez seminários 

regionais, possibilitou-se a divulgação de informações sobre os 

objetivos e conteúdos dos planos de gerenciamento das águas 

de bacias hidrográficas, propiciando para os referidos planos 

uma elaboração amplamente participativa que atenda aos 

anseios da população.
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