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APRESENTAÇÃO 
 

Este Relatório trata da CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS referente ao CADASTRAMENTO DE POÇOS DOS 

MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DE 

BATURITÉ – CEARÁ, atendendo o objeto do Contrato N.° 067/2018/Cogerh. Nele 

apresentamos o tratamento e consistência dos dados cadastrados de acordo com o 

previsto no Termo de Referência do edital conforme o processo licitatório N.º 

2484874/2018, bem como aos critérios e normas técnicas padrões estabelecidas pela 

Gerência de Estudos e Projetos da Cogerh. Vale salientar que este contrato já foi 

devidamente registrado no CREA-CE mediante ART N.º CE20180416068 
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1 INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO 

 

O Inventário Hidrogeológico, confeccionado a partir de mensuração, registro, 

cadastramento e tratamento de parâmetros relativos pontos d’água (obras de captação 

hídrica e fontes naturais) é uma das formas mais eficientes de gerar um diagnóstico 

quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas de uma região e auxiliar ferramentas 

de gestão dos recursos hídricos.  

Em toda Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, o levantamento 

censitário elaborado teve por objetivo levantar: identificação do ponto d’água, dados 

hidrogeológicos, dados construtivos, dados de bombeamento, qualidade da água, 

parâmetros físico-químicos in loco, possíveis fontes de poluição e situação atual. 

Utilizou-se como suporte para aquisição das informações a planilha base elaborada 

pelos técnicos da Cogerh, como parte do Termo de Referência para o presente estudo 

(Anexo 01). Tal planilha representa a base que alimenta um amplo sistema de 

informações hidrogeológicas idealizado pela Cogerh. Este sistema é fomentado por 

projetos técnico-científicos com amplo alcance social, considerando que abrangem 

várias localidades no estado do Ceará.  

Na área foram cadastradas 1.506 (um mil, quinhentos e seis) unidades de 

informação relativas a pontos d’água e 19 (dezenove) pontos como fonte de poluição 

potencial.  

Como metodologia de trabalho, adotaram-se nesta etapa as seguintes ações: 

- Pesquisa em fontes pré-existentes de unidades já cadastradas (SIAGAS e 

Cogerh); 

- Relevância para cadastro de unidades em bom estado de conservação, 

para que possam fornecer informações consistentes e confiáveis. 

Durante o cadastramento de campo foram levantados pontos d’água 

relacionados ao aquífero a ser estudado, coletando informações de poços amazonas 

(cacimbões) e poços tubulares rasos e profundos, além de fontes de água, como 

nascentes para, comporem objeto de informação com vistas ao conhecimento das 

condições de ocorrência e circulação da água subterrânea na região.  

Foi feito um levantamento dos pontos d’água com o máximo de informações 

disponíveis de natureza hidrogeológica, litológica e construtiva. Detalhadamente, na 

ficha de campo foram registrados: Local e município; Tipo (poço tubular, 

cacimbão/poço amazonas ou fonte); Proprietário; Finalidade de uso (Se para a 

agricultura - neste caso, informar se usa e qual o tipo de pesticida, fertilizante e insumo 
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agrícola - Se para a indústria - que tipo de indústria, forma de tratamento e disposição 

dos rejeitos - Se para abastecimento - consumo humano ou animal); Vazão; Regime de 

bombeamento (horas/dia; dia/semana; meses/ano); Profundidade; NE e ND; Diâmetro 

de perfuração; Cota da boca do poço (DGPS); Tipo de equipamento instalado para 

bombeamento; Coordenadas em UTM (x, y); Tipo de estrutura geológica associada; 

Tipo de rocha; Tipo de solo; Tipo de aquífero (intersticial livre ou confinado, fissural, 

cárstico-fissural); Qualidade da água (Condutividade Elétrica, pH, Temperatura, STD); 

Código de recenseamento da CPRM impresso no poço (quando existir); Presença e 

tipo de energia elétrica e sua distância ao poço; Situação atual de uso/desuso (motivo 

do desuso e tempo respectivo); Outorgado/não outorgado. 

As informações coletadas foram organizadas em duas planilhas, entregues 

durante o projeto, divididas por município (Aratuba, Baturité, Guaramiranga, Mulungu, 

Pacoti, Redenção e Palmácia), onde estão reunidas as informações adquiridas durante 

o cadastramento. Nos municípios de Capistrano e Caridade não foram encontrados 

pontos d’água dentro da APA da Serra de Baturité. 

As medidas dos parâmetros físico-químicos, tais como de Condutividade 

Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, Salinidade, Potencial Hidrogeniônico e 

Temperatura foram mensuradas in loco durante esta etapa. Para tanto foi utilizada a 

sonda multiparâmetro fabricada pela Extech Instruments, de modelo ExStick EC500. A 

mensuração do nível estático também foi realizada com auxilio de medidor de nível 

com sensor sonoro e luminoso, modelo HSNA-200 da HS SUPRIMENTOS, com 

capacidade para 200m de profundidade. 

Esses dados constituíram acervo de informação hídrica subterrânea de todo 

domínio da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, delimitada na (Figura 01). 

Durante a execução do projeto, foram entregues as fichas de campo, devidamente 

preenchidas in loco, contendo todas as informações acima mencionadas, as quais, 

também, foram organizadas e digitadas numa versão em escritório e entregues em 

meio digital. A partir desses dados foram geradas planilhas com dados deste inventário 

conforme padronização da Cogerh e apresentada em versão digital e elaborados 

gráficos temáticos apresentados ao longo do relatório impresso.  Em anexo 

apresentamos os mapas com a distribuição dos pontos d’água cadastrados, 

legendados conforme tipo e situação atual e zoneamento de qualidade de água; e 

acervo fotográfico digital ilustrando as condições das obras de captação de água.  
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Vale salientar que a equipe de agentes censitários para os trabalhos em campo 

foi composta por agentes técnicos, conhecedores das condições locais (acessos, 

logística, vocação, costumes, etc.) tanto nas sedes municipais quanto nas 

comunidades rurais. Os mesmos foram treinados e coordenados pela equipe de 

responsáveis técnicos (geólogos) da empresa contratada.  

Vale também registrar que durante o processo de cadastramento alguns pontos 

visitados, a equipe de campo não obteve autorização pelos proprietários para acesso 

ao poço ou, em outras situações, o poço encontrava-se inacessível devido à ausência 

de estrutura de proteção local. 
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Figura 1 – Perímetro da Área de Proteção Ambiental do Maciço de Baturité em imagem de satélite 

 
         Fonte: Imagem Google Earth, 2019. 

 

 
 

Área da A.P.A 

Limites municípios  

SIST. COORD.: UTM Z24M 
DATUM: SIRGAS 2000 
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Figura 2 – Mapa litoestratigráfico da APA de Baturité 

 

 
 

 

 
Fonte: CPRM, 2009.
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2 TRATAMENTOS E APRESENTAÇÕES DE DADOS POR MUNICÍPIO  

 

Foram cadastrados 1506 pontos d’água na área delimitada da APA da Serra de 

Baturité. O censo foi dividido em 3 etapas distintas de campo, sendo 3 munícipios por 

cada etapa (Figura 3), durante o período de 01 de janeiro a 31 de junho de 2019. 

Foram cadastrados: 80 pontos d’água no município de Baturité; 387 em Aratuba; 281 

em Guaramiranga; 355 em Mulungu; 332 em Pacoti; 70 em Redenção; e, 1 no 

município de Palmácia. Nestes locais foram coletadas informações de poços amazonas 

(cacimbões) e poços tubulares rasos e profundos, além de fontes naturais de água 

(nascentes/olhos d’água).  

Salienta-se que nos municípios de Capistrano e Caridade não foram 

localizados pontos d’água situados dentro do limite de interseção destes municípios e 

da APA da Serra de Baturité.  

 

Figura 03 – Área da A.P.A. da Serra de Baturité com delimitação das regiões distintas das etapas de 
cadastramento de campo 

 
Fonte: Imagem Google Earth, 2019. 

 

A partir do cadastro foi possível elaborar produtos abordando informações 

acerca das condições de ocorrência e exploração da água subterrânea, dados esses 

que auxiliam no entendimento das características hidrogeológicas relativos aos 

distintos aquíferos ocorrentes na região, predominantemente fissurais e solos 

coluvionares e aluvionares saturados. Para tanto, foram gerados mapas de distribuição 
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espacial dos pontos cadastrados nos municípios e elaborados gráficos representando 

dados quantitativos e qualitativos dos parâmetros mensurados.  

Para o tratamento e interpretações foram considerados como representativos 

as seguintes informações: natureza do ponto d’água, profundidade informada, vazão 

informada, nível estático e dados de qualidade de água considerando os parâmetros 

físico-químicos (condutividade elétrica, STD e pH).  

As planilhas e gráficos gerados serviram de base para contextualização e 

caracterização hidrogeológica de todo perímetro compreendido pela Área de Proteção 

Ambiental da Serra de Baturité, os quais poderão servir para a elaboração de mapas 

de zoneamentos de potencial hídrico subterrâneo e de qualidade de água. 

Apresentamos também, como informação relevante, os registros sobre o tipo e 

finalidade de uso da água que representa a vocação da população para utilização do 

bem hídrico. 

 

2.1 Município de Aratuba 
 

2.1.1 Natureza do Ponto d’água 

 

Foram analisados 387 pontos d’água, onde 277 (71%) deles foram 

classificados como sendo tubulares, 103 (27%) são amazonas e 7 (2%) são fontes 

naturais. A partir desses dados cadastrados pode-se observar uma preponderância de 

poços tubulares com relação ao número de poços amazonas neste município. (Figura 

04 e 05). 

 
Figura 04 – Pontos d’águas cadastrados pr 

natureza no município de Aratuba – CE 
Figura 05 – Pontos d’águas cadastrados em 

percentual no município de Aratuba – CE  

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.1.2 Profundidade informada 

 

Dos 387 pontos cadastrados, em 73 deles a profundidade não foi declarada 

pelo proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis construtivos ou 

informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 06). Dos 314 

pontos d’água que apresentaram informações de profundidade, em 75 (24%) possuem 

profundidades inferiores a 20 m, representados prioritariamente por captações do tipo 

amazonas, em 106 (34%) deles têm profundidades entre 20 e 60 m e 133 (42%) são 

superiores a 60m, estes indicando a captação através de poços tubulares profundos 

(Figura 07).  

 

Figura 06 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados no município de Aratuba – CE  

Figura 07 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade no município de Aratuba 

– CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

2.1.3 Vazão informada 
 

Dos 387 pontos d’agua cadastrados, em 186 a informação de vazão não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se dá em 

função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das características 

gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão nos poços 

amazonas (Figura 08).  Desta forma, dos 201 pontos d'água (52% do total de poços), 

dos identificados como produtivos, dispõe-se da informação de vazão. Dos poços com 

vazão informada, em 83 (41%) verificaram-se vazões inferiores ou iguais a 2,0 m³/h, 

em 81 (40%) vazões entre 2,0 e 5,0 m³/h e 37 (19%) possuem vazões acima de 5,0 

m³/h, sendo que a vazão máxima registrada foi de 30 m³/h (Figura 09). Vale salientar 

que 4 poços cadastrados foram registrados como de vazão nula, provavelmente por 

não interceptarem fendas saturadas ou estas terem se exaurido. 
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Figura 08 – Vazões dos poços cadastrados no 
município de Aratuba – CE 

Figura 09 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas no município de 

Aratuba – CE  

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

2.1.4 Nível estático 

 

Dos 387 pontos d’água cadastrados, em 126 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 81 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 9 

(11%) deles o nível estático é aflorante, 51 (63%) deles têm níveis com profundidades 

inferiores ou igual a 2 m e 21 (26%) registram profundidades acima de 2 m (Figura 10).  

Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 180, podemos observar que 4 (2%) deles o nível estático é aflorante, 54 

(30%) deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5m, 46 (26%) deles têm 

níveis estáticos entre 5,1 e 10 m e 76 (42%) deles possuem profundidades superiores a 

10 m. (Figura 11).  

Salienta-se que foram cadastradas 7 (sete) fontes naturais onde seus níveis 

estáticos são aflorantes.  

 

Figura 10 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados no município de Aratuba – CE 

Figura 11 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados no município de Aratuba – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.1.5 Qualidade da água 

 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, ou seja, abordam-se aqui os 

dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos totais dissolvidos (STD) e de potencial 

hidrogenônico (pH). A condutividade elétrica é associada aos sólidos totais dissolvidos 

na água e, consequentemente, à salinidade. A condutividade elétrica foi mensurada em 

347 pontos d’água cadastrados, em 309 (89%) deles foram registradas condutividades 

baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser traduzido como águas contendo baixas 

concentrações de sais dissolvidos, podendo ser utilizada tanto para consumo humano 

quanto para agricultura e pecuária e 38 (11%) apresentaram condutividades acima dos 

900 µS/cm, sendo classificadas como águas com elevadas concentrações de sais 

dissolvidos. 

O STD é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na 

água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos totais 

dissolvidos (STD) é de 1000mg/L. Teores elevados deste parâmetro indicam que a 

água tem sabor desagradável, podendo causar problemas de saúde em humanos. Dos 

347 pontos d’água cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, em 277 (80%) os 

valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água doce, em 70 (20%) 

deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e foram classificados como 

águas salobras. Não foram registrados valores de STD acima dos 1500 mg/L, 

classificados como águas salinas. As águas foram classificadas conforme a portaria 

1.469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 12).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 347 pontos d’água cadastrados que foram 

medidos o parâmetro o pH, em 205 (59%) pontos d’água cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também 

não proporcionam benefícios. Apenas 52 (15%) dos pontos d’água que ocorrem na 

região mapeada são águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e 

90 (26%) são águas alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água ideal para a nossa 

saúde. Não foi possível obter esse parâmetro em 5 (cinco) pontos cadastrados (Figura 

13). 
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Figura 12 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 

1.469/FUNASA Aratuba – CE 

Figura 13 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH no município de 

Aratuba – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

2.1.6 Finalidade do uso 

  

Em relação à finalidade do uso dos pontos d’água cadastrados, observou-se 

que em 149 (38%) deles são direcionados para fins de abastecimento humano, 142 

(37%) deles são utilizados para irrigação e 96 (25%) pontos restantes o uso não foi 

informado (Figura 14).  

A maioria dos poços construídos são de iniciativa privada (85%), o que se 

explica pela finalidade, dos proprietários, de suprir as demandas hídricas em suas 

residências. 

O poder público contribuiu com a construção e gerenciamento de apenas 

15% dos poços cadastrados sendo estes utilizados para o abastecimento público. 

(Figura 15) 

 

Figura 14 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados no município de Aratuba – CE 

Figura 15 – Caráter de uso dos poços cadastrados 
no município de Aratuba – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.2 Município de Baturité 
 

2.2.1 Natureza do Ponto d’água 

 

Foram analisados 80 pontos d’água, onde 15 (19%) deles foram classificados 

como sendo tubulares, 57 (71%) são amazonas e 8 (10%) são fontes naturais. A partir 

desses dados cadastrados pode-se observar uma preponderância de poços amazonas 

em relação aos poços tubulares. (Figura 16 e 17). 

 

Figura 16 – Pontos d’águas cadastrados por 
natureza no município de Baturité – CE 

Figura 17 – Pontos d’águas cadastrados em 
percentual no município de Baturité – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
           

2.2.2 Profundidade informada 

 

Dos 80 pontos cadastrados, em 30 deles a profundidade não foi declarada pelo 

proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis construtivos ou 

informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 18). Dos 50 

pontos d’água que apresentaram informações de profundidade, 39 (78%) possuem 

profundidades inferiores a 20m, representados por captações em poços amazonas, 6 

(12%) deles têm profundidades entre 20 e 60 m e 5 (10%) são superiores a 60m, estes 

indicando a captação através de poços tubulares profundos (Figura 19) 
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Figura 18 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados no município de Baturité – CE 

Figura 19 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade no município de Baturité 

– CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

2.2.3 Vazão informada 

 

Dos 80 pontos d’agua cadastrados, em 74 a informação de vazão não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se dá em 

função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das características 

gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão nos poços 

amazonas (Figura 20).  Desta forma, em apenas em 6 pontos d'água tiveram suas  

vazões informadas, em 4 (67%) deles tem vazões inferiores ou iguais a 2,0 m³/h e em 2 

(33%) deles tem vazões entre 2,0 e 5,0 m³/h (Figura 21). Vale salientar que todos os 

poços cadastrados foram registrados como produtivos, apesar da indisponibilidade do 

dado. Uma vez que os usuários empregam esses poços em usos domésticos e 

irrigação  

 

Figura 20 – Vazões dos poços cadastrados no 
município de Baturité – CE 

Figura 21 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas no município de 

Baturité – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.2.4 Nível estático 

 

Dos 80 pontos d’água cadastrados, em 26 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 44 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 25 

(57%) deles têm níveis com profundidades inferiores ou iguais a 2 m e 19 (43%) 

registram profundidades acima de 2 m (Figura 22).  

Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 10, em 5 (50%) deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5 m, 

em 1 (10%) deles têm níveis estáticos entre 5,1 e 10 m e 4 (40%) deles possuem 

profundidades superiores aos 10 m. (Figura 23).  

Salienta-se que foram cadastradas 8 fontes naturais onde seus níveis estáticos 

são aflorantes.  

 

Figura 22 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados no município de Baturité – CE 

Figura 23 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados no município de Baturité – CE  

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 
 
2.2.5 Qualidade da água 

 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, ou seja, abordam-se aqui os 

dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos totais dissolvidos (STD) e de potencial 

hidrogeniônico (pH). A condutividade elétrica é associada aos sólidos totais dissolvidos 

na água e, consequentemente, à salinidade. A condutividade elétrica foi mensurada em 

79 pontos d’água cadastrados, em todos (100%) deles foram registradas 

condutividades baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser traduzido como águas 

contendo baixas concentrações de sais dissolvidos, podendo ser utilizada tanto para 

consumo humano quanto para agricultura e pecuária. 

57%

43%

≤ 2,0 m 2,1 - 13,0 m

8%

15%

31%

46%

0 m 0,1 - 5,0 m 5,1 - 10 m > 10m



        
  

 

19 

 

O STD é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na 

água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos totais 

dissolvidos (STD) é de 1000mg/L. Teores elevados deste parâmetro indicam que a 

água tem sabor desagradável, podendo causar problemas de saúde em humanos. Dos 

79 pontos d’água cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, em 78 (99%) os 

valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água doce, em 1 (1%) 

poço o valor de STD fico entre 500 e 1500 mg/L e foi classificada como água salobra. 

Não foram registrados valores de STD acima dos 1500 mg/L, que são classificadas 

como águas salinas. As águas foram classificadas conforme a portaria 1469/FUNASA, 

para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 21).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 79 pontos d’água cadastrados que foram 

medidos o parâmetro de pH, em 36 (45,5%) pontos d’água cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também 

não proporcionam benefícios, em 36 (45,5%) dos pontos d’água que ocorrem na região 

mapeada possuem águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e 

apenas 7 (9%) das águas amostradas são alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água 

ideal para a nossa saúde. Não foi possível obter esse parâmetro em 1 (um) ponto 

cadastrado. 

 

Figura 24 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 

1.469/FUNASA Baturité – CE 

Figura 25 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH no município de Baturité 

– CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.2.6 Finalidade do uso 
 

Em relação à finalidade do uso dos pontos d’água cadastrados, observou-se 

que em 52 (65%) deles são direcionados para fins de abastecimento humano, 5 (6%) 

deles são utilizados para irrigação, 3 (4%) deles são utilizados para turismo e lazer e 

nos 20 (25%) pontos restantes o uso não foi informado (Figura 26).  

A maioria dos poços construídos são de iniciativa privada (97%), o que se 

explica pela finalidade, dos proprietários, de suprir as demandas hídricas em suas 

residências. (Figura 27) 

O poder público contribuiu com a construção e gerenciamento de apenas 3% 

dos poços cadastrados sendo estes utilizados para o abastecimento público. 

 

Figura 26 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados no município de Baturité – CE 

Figura 27 – Caráter de uso dos poços cadastrados 
no município de Baturité – CE 

Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 
2.3 Município de Mulungu 
 
 

2.3.1 Natureza do Ponto d’água 
 

Foram analisados 355 pontos d’água, onde 177 (50%) deles foram 

classificados como sendo tubulares, 167 (47%) são amazonas e 11 (3%) são fontes 

naturais. A partir desses dados observa-se uma predominância na ocorrência de poços 

tubulares na área trabalhada (Figura 28 e 29). 
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Figura 28 – Pontos d’águas cadastrados por 
natureza no município de Mulungu – CE 

Figura 29 – Pontos d’águas cadastrados em 
percentual no município de Mulungu – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

2.3.2 Profundidade informada 

 

Dos 355 pontos cadastrados, em 99 deles a profundidade não foi declarada 

pelo proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis construtivos ou 

informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 30). Dos 256 

pontos d’água que apresentaram informações de profundidade em 122 (48%) possuem 

profundidades inferiores a 20 m, representados prioritariamente por captações do tipo 

amazonas, em 44 (17%) deles têm profundidades entre 20 e 60 m e em 90 (35%) são 

superiores a 60 m, estes indicando a captação através de poços tubulares profundos 

(Figura 31).  

 
 

Figura 30 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados no município de Mulungu – CE 

Figura 31 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade no município de Mulungu 

– CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.3.3 Vazão informada 

 

Dos 355 pontos d’agua cadastrados, em 263 a informação de vazão não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se dá em 

função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das características 

gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão nos poços 

amazonas (Figura 31).  Desta forma, em 91 pontos d'água (26% do total de poços), dos 

identificados como produtivos, dispõe-se da informação de vazão. Dos poços com 

vazão informada, em 43 (47%) verificou-se vazões inferiores ou iguais a 2 m³/h, em 31 

(34%) vazões entre 2 e 5 m³/h e 17 (19%) possuem vazões acima de 5 m³/h, sendo 

que a vazão máxima registrada foi de 30 m³/h (Figura 32). Vale salientar que 1 poço 

cadastrado foi registrado como de vazão nula, provavelmente por não interceptarem 

fendas saturadas ou estas terem se exaurido.  

 

Figura 31 – Vazões dos poços cadastrados no 
município de Mulungu – CE 

Figura 32 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas no município de 

Mulungu – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 
. 
2.3.4 Nível estático 

 

Dos 355 pontos d’água cadastrados, em 89 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 159 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 

41 (26%) deles o nível estático é aflorante, em 86 (54%) deles têm níveis com 

profundidades inferiores ou iguais a 2 m e em 32 (20%) registram profundidades acima 

de 2 m (Figura 33).  

Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 107, podemos observar em 5 (5%) deles o nível estático é aflorante, em 21 
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(19%) deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5 m, em 36 (34%) deles 

têm níveis estáticos entre 5,1 e 10 m e 45 (42%) deles possuem profundidades 

superiores aos 10 m. (Figura 34). 

Salienta-se que foram cadastradas 7 (sete) fontes naturais onde seus níveis 

estáticos são aflorantes.  

 
 

Figura 33 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados no município de Mulungu – CE 

Figura 34 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados no município de Mulungu – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.3.5 Qualidade da água 

 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, ou seja, abordam-se aqui os 

dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos totais dissolvidos (STD) e de potencial 

hidrogeniônico (pH). A condutividade elétrica é associada aos sólidos totais dissolvidos 

na água e, consequentemente, à salinidade. A condutividade elétrica foi mensurada em 

329 pontos d’água cadastrados, em 312 (95%) deles foram registradas condutividades 

baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser traduzido como águas contendo baixas 

concentrações de sais dissolvidos, podendo ser utilizada tanto para consumo humano 

quanto para agricultura e pecuária e 17 (5%) apresentaram condutividades acima dos 

900 µS/cm, sendo classificadas como águas com elevadas concentrações de sais 

dissolvidos. 

O STD é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na 

água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos totais 

dissolvidos (STD) é de 1000mg/L. Teores elevados deste parâmetro indicam que a 

água tem sabor desagradável, podendo causar problemas de saúde em humanos. Dos 

329 pontos d’água cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, em 225 (68%) os 
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valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água doce, em 101 (31%) 

deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e foram classificados como 

águas salobras e em 3 (1%) foram registrados valores de STD acima dos 1500 mg/L, 

classificados como águas salinas. As águas foram classificadas conforme a portaria 

1469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 35).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 329 pontos d’água cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, em 179 (54%) pontos d’água cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também 

não proporcionam benefícios. Apenas 88 (27%) dos pontos d’água que ocorrem na 

região mapeada são águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e 

62 (19%) são águas alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água ideal para a nossa 

saúde (Figura 36). 

 

Figura 35 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 

1.469/FUNASA Mulungu – CE 

 

Figura 36 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH no município de 

Mulungu – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste 

 
Fonte: Prospectus Nordeste 

 

2.3.6 Finalidade do uso 
  

Em relação à finalidade do uso dos 355 pontos d’água cadastrados, 

observou-se que em 262 (74%) deles são direcionados para fins de abastecimento 

humano, em 18 (5%) deles são utilizados para irrigação e nos 75 (21%) pontos 

restantes o uso não foi informado (Figura 37).  

A maioria dos poços construídos são de iniciativa privada (77%), o que se 

explica pela finalidade, dos proprietários, de suprir as demandas hídricas em suas 

residências. 
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O poder público contribuiu com a construção e gerenciamento de apenas 

23% dos poços cadastrados sendo estes utilizados para o abastecimento público. 

(Figura 38). 

 

Figura 37 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados no município de Mulungu – CE 

Figura 38 – Caráter de uso dos poços cadastrados 
no município de Mulungu – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.4 Município de Guaramiranga 
 

2.4.1 Natureza do Ponto d’água 

 

Foram analisados 281 pontos d’água, onde 140 (50%) deles foram 

classificados como sendo tubulares, em 129 (46%) são amazonas e em 12 (4%) são 

fontes naturais. O que se pode observar a partir desses dados é que a ocorrência de 

poços tubulares e amazonas são equivalentes na área trabalhada (Figura 39 e 40). 

 
 

Figura 39 – Pontos d’águas cadastrados por 
natureza no município de Guaramiranga – CE 

Figura 40 – Pontos d’águas cadastrados em 
percentual no município de Guaramiranga – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.4.2 Profundidade informada 

 

Dos 281 pontos cadastrados, em 96 deles a profundidade não foi declarada 

pelo proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis construtivos ou 

informações a respeitos das características gerais dos mesmos (Figura 40). Dos 185 

pontos d’água que apresentaram informações de profundidade, em 83 (45%) possuem 

profundidades inferiores a 20m, representados prioritariamente por captações do tipo 

amazonas, em 43 (23%) deles tem profundidades entre os 20 e 60m e em 59 (32%) 

são superiores a 60m, estes indicando a captação através de poços tubulares 

profundos (Figura 41). 

 

Figura 40 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados no município de Guaramiranga – CE 

Figura 41 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade no município de 

Guaramiranga – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.4.3 Vazão informada 
 

Dos 281 pontos d’agua cadastrados, em 203 destes a informação de vazão 

não foi declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se 

dá em função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das 

características gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão 

nos poços amazonas (Figura 42).  Em 66 pontos d’água identificados com produtivos e 

que dispomos de informações de vazão, ou seja, apenas 23% do total, 27 destes (41%) 

possuem vazões inferiores ou iguais a 2,0 m³/h, em 14 (21%) têm vazões entre 2,0 e 

5,0 m³/h, em 17 (26%) têm vazões entre 5,0 e 10,0 m³/h e apenas 8 deles (12%) têm 

vazões superiores a 10,0 m³/h, sendo que a vazão máxima registrada foi de 20 m³/h 

(Figura 43). Vale salientar que 12 poços cadastrados foram registrados como de vazão 

nula em virtude de não interceptarem fendas saturadas ou estas terem se exauridos. 
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Figura 42 – Vazões dos poços cadastrados no 
município de Guaramiranga – CE 

Figura 43 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas no município de 

Guaramiranga – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

. 

2.4.4 Nível estático 
 

Dos 281 pontos d’água cadastrados em 67 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 129 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 

46 (36%) deles o nível estático é aflorante, em 58 (45%) deles têm níveis com 

profundidades inferiores a 2 m, em 19 (15%) deles têm níveis estáticos entre 2,01 e 4 

m e 6 (4%) essas profundidades estão entre 4,1 e 5 m (Figura 44).  

Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 77, observou-se que em 5 (7%) deles o, nível estático é aflorante, 31 (40%) 

deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5m, 24 (31%) deles têm níveis 

estáticos entre 5,1 a 10m e 17 (22%) deles possuem profundidades superiores a 10 m. 

(Figura 45). Salienta-se que foram cadastradas 12 fontes naturais onde seus níveis 

estáticos são aflorantes. 

 

Figura 44 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados no município de Guaramiranga – CE 

Figura 45 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados no município de Guaramiranga – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.4.5 Qualidade da água 

 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, ou seja, abordam-se aqui os 

dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos totais dissolvidos (STD) e de potencial 

hidrogeniônico (pH). A condutividade elétrica é associada aos sólidos totais dissolvidos 

na água e, consequentemente, à salinidade. A condutividade elétrica foi mensurada em 

256 pontos d’água cadastrados, em 223 (87%) deles registraram condutividades 

baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser traduzido como águas contendo baixas 

concentrações de sais dissolvidos, podendo ser utilizada tanto para consumo humano 

quanto para agricultura e pecuária e 33 (13%) apresentaram condutividades acima dos 

900 µS/cm, sendo classificadas como águas com elevadas concentrações de sais 

dissolvidos. 

O STD é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na 

água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos dissolvidos 

(STD) é de 1000mg/L. Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor 

desagradável, podendo causar problemas de saúde em humanos. Dos 256 pontos 

d’água cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, em 216 (84%) os valores 

são inferiores a 500 mg/L e foram classificadas como água doce, em 36 (14%) deles os 

valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e foram classificadas como águas 

salobras e em 4 (2%) deles os valores de STD ficaram acima dos 1500 mg/L e são 

classificadas como águas salinas. As águas foram classificadas conforme a portaria 

1469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 46).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 256 pontos d’água cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, em 138 (54%) pontos d’água cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também não 

proporcionam benefícios. Apenas 36 (14%) dos pontos d’água que ocorrem na região 

mapeada são águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e 82 

(32%) são águas alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água ideal para a nossa saúde. 

(Figura 47). Não foi obtido esse parâmetro para 25 pontos. 
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Figura 46 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 
1.469/FUNASA Guaramiranga – CE 

Figura 47 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH no município de 

Guaramiranga – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

2.4.6 Finalidade do uso 

  

Em relação à finalidade do uso dos pontos d’água cadastrados, observou-se 

que em 234 (83%) deles são direcionados para fins de abastecimento humano, 6 (2%) 

deles são utilizados para irrigação e nos 41 (15%) pontos restantes o uso não foi 

informado (Figura 48). 

A maioria dos poços construídos são de iniciativa privada (88%), o que se 

explica pela finalidade, dos proprietários, de suprir as demandas hídricas em suas 

residências. 

O poder público contribuiu com a construção e gerenciamento de apenas 

12% dos poços cadastrados sendo estes utilizados para o abastecimento público. 

(Figura 49). 

 

Figura 48 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados no município de Guaramiranga – CE 

Figura 49 – Caráter de uso dos poços cadastrados 
no município de Guaramiranga – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.5 Município de Pacoti 
 

2.5.1 Natureza do Ponto d’água 

 

Foram analisados 330 pontos d’água, onde 111 (34%) deles foram 

classificados como sendo tubulares, em 183 (55%) são amazonas e em 36 (11%) são 

fontes naturais. A partir desses dados cadastrados pode-se observar uma 

preponderância de poços amazonas com relação ao número de poços tubulares neste 

município. (Figura 50 e 51). 

 

Figura 50 – Pontos d’águas cadastrados por 
natureza no município de Pacoti – CE 

Figura 51 – Pontos d’águas cadastrados em 
percentual no município de Pacoti – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

       
2.5.2 Profundidade informada 

 

Dos 330 pontos cadastrados, em 116 deles a profundidade não foi declarada 

pelo proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis construtivos ou 

informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 52). Dos 214 

pontos d’água que apresentaram informações de profundidade, 133 (62%) possuem 

profundidades inferiores a 20m, o que representa uma captação através de poços 

amazonas, em 39 (18%) deles têm profundidades entre 20 e 60m e em 42 (20%) são 

superiores a 60m, estes indicando a captação através de poços tubulares profundos 

(Figura 53).  
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Figura 52 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados no município de Pacoti – CE 

Figura 53 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade no município de Pacoti – 

CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.5.3 Vazão informada 
 

Dos 330 pontos d’agua cadastrados, em 262 a informação de vazão não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se dá em 

função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das características 

gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão nos poços 

amazonas (Figura 54). Desta forma, apenas em 64 pontos d'água tiveram suas vazões 

informadas. Em 19 (30%) deles verificaram-se vazões inferiores ou iguais a 2,0 m³/h, 

em 25 (39%) apresentaram vazões entre 2,0 e 5,0 m³/h e em 20 (31%) possuem 

vazões entre 5,0 e 10,0 m³/h, sendo que a vazão máxima registrada foi de 15 m³/h 

(Figura 55). Vale salientar que 4 poços cadastrados foram registrados como de vazão 

nula, provavelmente por não interceptarem fendas saturadas ou estas terem se 

exaurido.  

 

Figura 54 – Vazões dos poços cadastrados no 
município de Pacoti –CE 

Figura 55 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas no município de Pacoti 

– CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.5.4 Nível estático 

 

Dos 330 pontos d’água cadastrados, em 46 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 176 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 

44 (25%) deles o nível estático é aflorante, 112 (64%) deles têm níveis com 

profundidades inferiores ou iguais a 2 m e 20 (11%) registram profundidades acima de 

2 m (Figura 55).  

Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 72, podemos observar que em 8 (11%) deles o nível estático é aflorante, em 

32 (44%) deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5 m, em 15 (21%) deles 

têm níveis estáticos entre 5,1 e 10 m e em 17 (24%) deles possuem profundidades 

superiores aos 10 m. (Figura 56).  

Salienta-se que foram cadastradas 36 fontes naturais onde seus níveis 

estáticos são aflorantes. 

 

Figura 56 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados no município de Pacoti – CE 

Figura 57 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados no município de Pacoti – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.5.5 Qualidade da água 
 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, ou seja, abordam-se aqui os 

dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos totais dissolvidos (STD) e de potencial 

hidrogeniônico (pH). A condutividade elétrica é associada aos sólidos totais dissolvidos 

na água e, consequentemente, à salinidade. A condutividade elétrica foi mensurada em 

325 pontos d’água cadastrados, em 309 (95%) deles foram registradas condutividades 

baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser traduzido como águas contendo baixas 

concentrações de sais dissolvidos, podendo ser utilizada tanto para consumo humano 
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quanto para agricultura e pecuária e 16 (5%) apresentaram condutividades acima dos 

900 µS/cm, sendo classificadas como águas com elevadas concentrações de sais 

dissolvidos. 

O STD é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na 

água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos totais 

dissolvidos (STD) é de 1000 mg/L. Teores elevados deste parâmetro indicam que a 

água tem sabor desagradável, podendo causar problemas de saúde em humanos. Dos 

325 pontos d’água cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, em 317 (97,5%) 

os valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água doce, em 8 

(2,5%) deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e foram classificados 

como águas salobras. Não foram registrados valores de STD acima dos 1500 mg/L, 

classificados como águas salinas. As águas foram classificadas conforme a portaria 

1469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 58).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 325 pontos d’água cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, 175 (54%) pontos d’água cadastrados apresentam pH neutro 

(pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também não 

proporcionam benefícios. Em 55 (17%) dos pontos d’água que ocorrem na região 

mapeada são águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e 95 

(29%) são águas alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água ideal para a nossa saúde. 

(Figura 59). Não foi possível obter esse parâmetro em 5 (cinco) pontos cadastrados. 

 

Figura 58 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 

1.469/FUNASA Pacoti – CE 

Figura 59 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH no município de Pacoti 

– CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.5.6 Finalidade do uso 
 

 Em relação à finalidade do uso dos 330 pontos d’água cadastrados, 

observou-se que em 247 (75%) deles são direcionados para fins de abastecimento 

humano, 17 (5%) deles são utilizados para irrigação, 2 (1%) são para uso industrial e 

nos 64 (19%) pontos restantes o uso não foi informado (Figura 60).  

A maioria dos poços construídos são de iniciativa privada (87%), o que se 

explica pela finalidade, dos proprietários, de suprir as demandas hídricas em suas 

residências. 

O poder público contribuiu com a construção e gerenciamento de apenas 

13% dos poços cadastrados sendo estes utilizados para o abastecimento público. 

(Figura 61). 

 

Figura 60 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados no município de Pacoti – CE 

Figura 61 – Caráter de uso dos poços cadastrados 
no município de Pacoti – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 
 

2.6 Município de Redenção 
 

2.6.1 Natureza do Ponto d’água 

 

Foram analisados 70 pontos d’água, onde 15 (21%) deles foram classificados 

como sendo tubulares, em 44 (63%) são amazonas e em 11 (16%) são fontes naturais. 

A partir desses dados observa-se uma predominância na ocorrência de poços 

tubulares na área trabalhada (Figura 62 e 63). 
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Figura 62 – Pontos d’águas cadastrados por 
natureza no município de Redenção – CE 

Figura 63 – Pontos d’águas cadastrados em 
percentual no município de Redenção Redenção – 

CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

           
2.6.2 Profundidade informada 

 

Dos 70 pontos cadastrados, em 7 deles a profundidade não foi declarada pelo 

proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis construtivos ou 

informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 64). Dos 63 

pontos d’água que apresentaram informações de profundidade, em 48 (76%) possuem 

profundidades inferiores a 20 m, representados por captações em poços amazonas, 

em 9 (14%) deles têm profundidades entre 20 e 60 m e em 6 (10%) são superiores a 

60m, estes indicando a captação através de poços tubulares profundos (Figura 65).  

 

Figura 64 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados no município de Redenção – CE 

Figura 65 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade no município de 

Redenção – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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2.6.3 Vazão informada 
 

Dos 70 pontos d’agua cadastrados, em 56 a informação de vazão não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se dá em 

função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das características 

gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão nos poços 

amazonas (Figura 66).  Desta forma, em apenas em 14 pontos d'água tiveram suas 

vazões informadas. Em 7 (50%) deles verificou-se vazões inferiores ou iguais a 2,0 

m³/h, em 6 (43%) vazões entre 2,0 e 5,0 m³/h e 1 (7%) possuem vazões acima de 5,0 

m³/h, de vazão registrada de 25 m³/h (Figura 67). Vale salientar que todos os poços 

cadastrados foram registrados como produtivos, apesar da indisponibilidade do dado. 

Uma vez que os usuários informaram algum uso destes e, considerando que, os 

usuários informaram a utilização destes.  

 

Figura 66 – Vazões dos poços cadastrados no 
município de Redenção – CE 

Figura 67 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas no município de 

Redenção – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

. 

2.6.4 Nível estático 

 

Dos 70 pontos d’água cadastrados, em 14 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 44 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 11 

(25%) deles o nível estático é aflorante, em 29 (66%) deles têm níveis com 

profundidades inferiores ou igual a 2 m e em 4 (9%) registram profundidades acima de 

2 m (Figura 68).  

Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 13, podemos observar que em 1 (8%) o nível estático é aflorante, em 2 
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(15%) deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5 m, em 4 (31%) deles têm 

níveis estáticos entre 5,1 e 10 m e em 6 (46%) deles possuem profundidades 

superiores aos 10 m. (Figura 69).  

Salienta-se que foram cadastradas 11 fontes naturais onde seus níveis 

estáticos são aflorantes. 

 

Figura 68 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados no município de Redenção – CE 

Figura 69 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados no município de Redenção – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.6.5 Qualidade da água 
 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, ou seja, abordam-se aqui os 

dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos totais dissolvidos (STD) e de potencial 

hidrogeniônico (pH). A condutividade elétrica é associada aos sólidos totais dissolvidos 

na água e, consequentemente, à salinidade. A condutividade elétrica foi mensurada em 

67 pontos d’água cadastrados, em 58 (87%) deles foram registradas condutividades 

baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser traduzido como águas contendo baixas 

concentrações de sais dissolvidos, podendo ser utilizada tanto para consumo humano 

quanto para agricultura e pecuária e 9 (13%) apresentaram condutividades acima dos 

900 µS/cm, sendo classificadas como águas com elevadas concentrações de sais 

dissolvidos. 

O STD é a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na 

água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade 

da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos totais 

dissolvidos (STD) é de 1000 mg/L. Teores elevados deste parâmetro indicam que a 

água tem sabor desagradável, podendo causar problemas de saúde em humanos. Dos 

67 pontos d’água cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, em 53 (79%) os 

valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água doce, em 14 (21%) 
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deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e foram classificados como 

águas salobras. Não foram registrados valores de STD acima dos 1500 mg/L, 

classificados como águas salinas. As águas foram classificadas conforme a portaria 

1469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 70).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 67 pontos d’água cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, 48 (72%) pontos d’água cadastrados apresentam pH neutro 

(pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também não 

proporcionam benefícios, 16 (24%) dos pontos d’água que ocorrem na região mapeada 

possuem águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e apenas 3 

(4%) das águas amostradas são alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água ideal para a 

nossa saúde. Não foi possível obter esse parâmetro em 3 (três) pontos cadastrados. 

 

Figura 70 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 

1.469/FUNASA Redenção – CE 

Figura 71 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH no município de 

Redenção – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

2.6.6 Finalidade do uso 
  

Em relação à finalidade do uso dos 70 pontos d’água cadastrados, 

observou-se que em 48 (69%) deles são direcionados para fins de abastecimento 

humano, 15 (21%) deles são utilizados para irrigação, e nos 7 (10%) pontos restantes o 

uso não foi informado (Figura 72).  

A maioria dos poços construídos são de iniciativa privada (87%), o que se 

explica pela finalidade, dos proprietários, de suprir as demandas hídricas em suas 

residências. (Figura 73) 
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O poder público contribuiu com a construção e gerenciamento de apenas 9 

dos poços cadastrados sendo estes utilizados para o abastecimento público. 

 

Figura 72 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados no município de Redenção – CE 

Figura 73 – Caráter de uso dos poços cadastrados 
no município de Redenção – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

2.7 Município de Palmácia 
 

2.7.1 Dados cadastrais 

 

Foi encontrado apenas 1 (um) ponto d’água, neste município, já que a 

comunidade localizada nesta região é efetivamente abastecida por poço tubular situado 

em localidade no município vizinho (Pacoti), já devidamente cadastrado. A natureza do 

desse ponto d’água trata-se de poço amazonas, particular com características 

construtivas similares aos já cadastrados (vide planilha e ficha digital) 
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3.1 Natureza do Ponto d’água 
 

Foram analisados 1.506 pontos d’água, onde 737 (49%) deles foram 

classificados como tubulares, 684 (45%) são amazonas e 85 (6%) são fontes naturais. 

A partir desses dados cadastrados pode-se observar uma predominância na ocorrência 

de poços tubulares. (Figura 74 e 75). 
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Figura 74 – Pontos d’águas cadastrados por 
natureza na A.P.A. de Baturité – CE 

Figura 75 – Pontos d’águas cadastrados em 
percentual na A.P.A. de Baturité – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

           
3.2 Profundidade informada 

 

3.2.1 Poços Tubulares 

 

Dos 737 poços tubulares cadastrados, em 150 deles a profundidade não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis 

construtivos ou informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 

76). Dos 587 poços tubulares que apresentaram informações de profundidade, em 67 

(11%) possuem profundidades inferiores a 50 m, o que representa uma captação 

através de poços rasos, em 468 (80%) deles têm profundidades entre 50 e 100 m e em 

52 (9%) são superiores a 100 m, estes indicando a captação através de poços 

profundos (Figura 77). Vale salientar que a profundidade máxima registrada foi de 180 

m. 

 

Figura 76 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados na A.P.A. de Baturité – CE 

Figura 77 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade na A.P.A. de Baturité – 

CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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3.2.2 Poços Amazonas 

 

Dos 684 poços amazonas cadastrados, em 205 deles a profundidade não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esses poços não possuem perfis 

construtivos ou informações a respeito das características gerais dos mesmos (Figura 

78). Dos 479 poços amazonas que apresentaram informações de profundidade, 271 

(56%) possuem profundidades inferiores a 5 m, o que representa captações muito 

rasas, em 190 (40%) deles têm profundidades entre 5 e 10 m e apenas 18 (4%) são 

superiores a 10 m, (Figura 79).  Vale salientar que a profundidade máxima registrada 

foi de 28 m. 

 

Figura 78 – Profundidade informada dos poços 
cadastrados na A.P.A. de Baturité – CE 

Figura 79 – Pontos d’água cadastrados com 
registro de profundidade na A.P.A. de Baturité – 

CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

 

3.3 Vazão informada 
 

3.3.1 Poços Tubulares 
 

Dos 737 poços tubulares cadastrados, em 296 a informação de vazão não foi 

declarada pelo proprietário ou informante, esse número expressivo de pontos se dá em 

função da ausência de perfis construtivos ou informações a respeito das características 

gerais dos poços tubulares e pela total inexistência da aferição de vazão nos poços 

amazonas (Figura 80).  Desta forma, dos 439 pontos d'água cadastrados que tiveram 

suas vazões informadas. Em 203 (46%) deles verificaram-se vazões inferiores ou 

iguais a 2,0 m³/h, em 139 (32%) tem vazões entre 2,0 e 5,0 m³/h, em 71 (16%) 

possuem vazões entre 5,0 e 10,0 m³/h, e em apenas 26 (6%) possuem vazões 

superiores a 10,0 m³/h, sendo identificadas vazões da ordem de 20 a 30m³/h (Figura 
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80). Vale salientar que 4 poços cadastrados foram registrados como de vazão nula, 

provavelmente por não interceptarem fendas saturadas ou estas terem se exaurido.  

Do ponto de vista hidrogeológico, praticamente a metade dos pontos d’água 

cadastrados possuem baixas vazões, a ocorrência de poços com alta vazão é menos 

frequente, o que nos permite considerar a área da região cadastrada como sendo de 

potencial hídrico subterrâneo condicionado a ambientes específicos associados a 

fissuras saturadas. 

Salientamos que, em muitas situações, a produção do poço pode estar 

diretamente relacionada com seu projeto construtivo. A utilização de tubos de 

revestimentos e filtros adequados, contemplando as profundidades reais de entradas 

de água, pode conferir ao poço características de elevadas vazões e boa qualidade de 

água em relação a sua turbidez. Ademais, para um melhor aproveitamento do 

potencial, é necessário o conhecimento das formas de acumulação e circulação da 

água em subsuperfície, o que é possível através de estudos geológicos e geofísicos de 

detalhe. 

 
 

Figura 80 – Vazões dos poços cadastrados na 
A.P.A. de Baturité – CE 

Figura 81 – Pontos d’água cadastrados com 
registro vazões informadas na A.P.A. de Baturité – 

CE  

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

3.4 Nível estático 
 

Dos 1506 pontos d’água cadastrados, em 412 deles o nível estático não foi 

medido, porque o poço estava lacrado ou foi medido o nível dinâmico devido ao seu 

funcionamento. Dos 634 poços amazonas que foram medidos os níveis estáticos, em 

151 (24%) deles o nível estático é aflorante, em 362 (57%) deles têm níveis com 

profundidades inferiores ou iguais a 2 m e em 121 (19%) registraram profundidades 

acima de 2 m (Figura 82).  
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Considerando os dados dos níveis estáticos dos poços tubulares cadastrados, 

no total de 460, observa-se que 23 (5%) deles o nível estático é aflorante (igual à zero), 

em 145 (31%) deles têm profundidades do nível estático entre 0,1 e 5 m, em 126 (27%) 

deles têm níveis estáticos entre 5,1 e 10 m, em 136 (30%) deles têm níveis estáticos 

entre 10,1 e 30 m e em 30 (7%) deles possuem profundidades superiores aos 30m. 

(Figura 83).  

 Salienta-se que foram cadastradas 85 fontes naturais onde seus níveis 

estáticos são aflorantes. 

 

Figura 82 – Nível estático dos poços amazonas 
cadastrados na A.P.A. de Baturité – CE 

Figura 83 – Nível estático dos poços tubulares 
cadastrados na A.P.A. de Baturité – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

3.5 Qualidade da água 
 

Quanto aos parâmetros físico-químicos in situ, avaliados durante o 

cadastramento, aborda-se aqui os dados de condutividade elétrica (CE), de sólidos 

totais dissolvidos (STD) e de potencial hidrogeniônico (pH). A condutividade elétrica é 

associada aos sólidos totais dissolvidos na água e, consequentemente, à salinidade. A 

condutividade elétrica foi mensurada em 1319 pontos d’água cadastrados, em 95% 

deles foram registradas condutividades baixas, inferiores a 900 µS/cm, o que pode ser 

traduzido como águas contendo baixas concentrações de sais dissolvidos, podendo ser 

utilizada tanto para consumo humano quanto para agricultura e pecuária e apenas 5% 

apresentaram condutividades acima dos 900 µS/cm, sendo classificadas como águas 

com elevadas concentrações de sais dissolvidos. O STD é a soma dos teores de todos 

os constituintes minerais presentes na água. Segundo a portaria 1469/FUNASA, que 

estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo 

permitido para os sólidos totais dissolvidos (STD) é de 1000 mg/L. Teores elevados 

deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar 
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problemas de saúde em humanos. O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais 

dissolvidos, bem como os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços 

que não contemplam a proteção sanitária em seus projetos.  

 

3.5.1 Poços Tubulares 
 

Dos 649 poços tubulares cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, 

em 508 (78%) os valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água 

doce, em 135 (21%) deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e foram 

classificados como águas salobras e apenas 6 (aproximadamente 1%) foram 

registrados valores de STD acima dos 1500 mg/L, classificados como águas salinas. 

As águas foram classificadas conforme a portaria 1469/FUNASA, para sólidos totais 

dissolvidos – STD (Figura 84).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 649 poços tubulares cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, em 360 (55%) pontos d’água cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também 

não proporcionam benefícios. Apenas 116 (18%) dos pontos d’água que ocorrem na 

região mapeada são águas ácidas (consideradas impróprias para consumo humano) e 

173 (27%) são águas alcalinas (pH acima de 7), ou seja, a água ideal para a nossa 

saúde. A água com pH alcalino possui um poder de hidratação superior às demais 

águas (Figura 85). Não foi possível obter esse parâmetro em 14 (quatorze) pontos 

cadastrados. 

 
Figura 84 – Classificação para sólidos totais 

dissolvidos (STD) conforme a portaria 
1.469/FUNASA Baturité – CE 

 
Figura 85 – Classificação dos tipos de água em 

relação aos valores de pH na A.P.A. de Baturité – 
CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 
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3.5.2 Poços Amazonas 

 

Dos 670 poços amazonas cadastrados que foram medidos o parâmetro 

STD, em 568 (85%) os valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como 

água doce, em 101 (15%) deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L e 

foram classificados como águas salobras e apenas 1 poço amazonas apresentou água 

com valor de STD acima dos 1500 mg/L, classificado como água salina. As águas 

foram classificadas conforme a portaria 1.469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos 

– STD (Figura 86).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Dos 670 poços amazonas cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, em 375 (56%) pontos d’água cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), que não causam efeitos nocivos para a saúde, mas também 

não proporcionam benefícios, 141 (21%) dos pontos d’água que ocorrem na região 

mapeada são águas ácidas e 154 (23%) são águas alcalinas (pH acima de 7). A água 

com pH alcalino possui um poder de hidratação superior às demais águas (Figura 87). 

Não foi possível obter esse parâmetro em 14 pontos cadastrados. 

 
Figura 86 – Classificação para sólidos totais 

dissolvidos (STD) conforme a portaria 
1.469/FUNASA Baturité – CE 

 
Figura 87 – Classificação dos tipos de água em 

relação aos valores de pH na A.P.A. de Baturité – 
CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

3.5.3 Fontes Naturais 
 

Das 85 Fontes Naturais cadastrados que foram medidos o parâmetro STD, 

em 82 (96%) os valores são inferiores a 500 mg/L e foram classificados como água 

doce, em apenas 3 (4%) deles os valores de STD ficaram entre 500 e 1500 mg/L 

classificadas como águas salobras. Nenhuma água de Fonte natural apresentou o valor 
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de STD acima dos 1500 mg/L (água salina). As águas foram classificadas conforme a 

portaria 1.469/FUNASA, para sólidos totais dissolvidos – STD (Figura 88).  

O pH pode ter relação com os tipos iônicos dos sais dissolvidos, bem como 

os parâmetros de contaminação que comumente atingem poços que não contemplam a 

proteção sanitária em seus projetos. Das 85 Fontes Naturais cadastrados que foram 

medidos o parâmetro pH, em 47 (55%) fontes naturais cadastrados apresentam pH 

neutro (pH entre 6 e 7), 25 (30%) das fontes que ocorrem na região mapeada são 

águas ácidas  e 13 (15%) são águas alcalinas (pH acima de 7) (Figura 89). 

 

Figura 88 – Classificação para sólidos totais 
dissolvidos (STD) conforme a portaria 

1.469/FUNASA Baturité – CE 

Figura 89 – Classificação dos tipos de água em 
relação aos valores de pH na A.P.A. de Baturité – 

CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
 

3.6 Finalidade do uso 
  

Em relação à finalidade do uso dos pontos d’água cadastrados, observou-se 

que em 999 (83%) deles são direcionados para fins de abastecimento humano, 196 

(16%) deles são utilizados para irrigação, 5 (1%) são para outros usos (industrial, lazer 

e turismo) (Figura 90). Em 306 pontos restantes o uso não foi informado. As iniciativas 

para construção dos poços de captação de água, em sua maioria (86%) foram 

particulares, fato que muitas vezes é decorrente dos investimentos próprios para 

suprimento de água em suas residências. A iniciativa pública contribuiu com a 

construção e gerenciamento de apenas 206 dos poços cadastrados sendo estes 

utilizados no abastecimento público. 
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Figura 90 – Finalidade de uso dos poços 
cadastrados na A.P.A. de Baturité – CE 

 
Figura 91 – Caráter de uso dos poços cadastrados 

na A.P.A. de Baturité – CE 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 
Fonte: Prospectus Nordeste, 2019. 

 

4 ÁGUAS MINERAIS NA A.P.A. NA SERRA DE BATURITÉ 

 

Na área da APA de Serra de Baturité, em virtude da predominância de 

águas de boa qualidade para potabilidade humana com amplas possibilidades de 

classificação para padrão de água mineral, várias empresas demostram interesse em 

requerer áreas, junto à ANM (Agência Nacional de Mineração), para realizar pesquisa 

de viabilidade quantitativa e qualitativa e devida outorga de autorização de lavra e 

engarrafamento da substância ÁGUA MINERAL.  

Atualmente, 6 áreas estão disponibilizadas para pesquisa e outras 5 

empresas já detém concessão de lavra dessa substância mineral, sendo que, 

funcionam 3 indústrias de engarrafamento e 2 encontram-se desativadas (Figura 92).  
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Figura 92 – Áreas com concessão de lavra de água mineral a partir de poços tubulares profundos na 
A.P.A. da Serra de Baturité

 
 Fonte: Imagem do Google Earth e DNPM, 2019. 

 

Vale registrar que em todas essas áreas a captação se dá a partir águas 

subterrâneas provenientes de Poços Tubulares Profundos, contudo os proprietários 

não concederam permissão para o registro dos dados dessas obras. Segue (Quadro 

01) com os dados das áreas. 

 

Quadro 01 - Dados das áreas com concessão de lavra 

Fonte: DNPM, 2019 

 

 

 

 
 

 

 

TITULAR MUNICÍPIO PROCESSO 
ÁREA 
(Ha) 

Coord.UTM 

E N 

Indaiá Brasil Águas Minerais 
Ltda. * 

Guaramiranga 805362/1975 11,45 505200 9530600 

Olympia Mineral Ltda. ** Pacoti 800267/1981 50,00 508800 9531900 

Neblina Indústria de 
Mineração Ltda Epp ** 

Guaramiranga 800534/1994 49,95 507500 9528800 

São Félix Indústria de 
Mineração Ltda ** 

Pacoti 800273/1999 50,00 510300 9531000 

Arvoredo Aguas Minerais 
Ltda * 

Guaramiranga 800136/2005 46,00 505400 9526200 

*inativo. **em atividade 
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5 FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO NA A. P. A. DA SERRA DE BATURITÉ 

 

Na área da APA de Serra de Baturité, em virtude de se tratar de uma Região 

de proteção ambiental, os órgãos de controle ambientais atuam sistematicamente na 

fiscalização e licenciamento de empreendimentos, de forma que as exigências para 

implementação de indústrias e quaisquer outras atividades que tenham potencial risco 

de poluição não obtêm licenças de instalação.  

Foram identificados 19 pontos que representam fontes potenciais de 

poluição de água subterrânea. Trata-se de postos de combustíveis e lavagem de 

veículos, cemitérios e estações de tratamento de água e de esgoto, localizadas nas 

sedes municipais ou em sedes distritais. (Figura 93)  

Vale registrar que em todas as zonas urbanas, tanto as sedes municipais 

(Aratuba, Mulungu, Guaramiranga e Pacoti) como vilas distritais, e comunidades rurais 

situadas no perímetro da APA da Serra de Baturité, o lixo é coletado e transportado 

para o aterro sanitário da cidade de Baturité, ou seja, fora da área proteção. 
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Figura 93 – Localização de fontes potenciais de poluição 

 
                      Fonte: Prospectus Nordeste, 2019.



  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 
 

6.1 Mapas 
 


