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IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE MONITORAMENTO 
QUANTITATIVO NA FONTE GUARIBAS, BARBALHA, CEARÁ  

Zulene Almada Teixeira1*; Roberto Bruno Moreira Rebouças2; Thiago Alves da Silva3; Igor de 
Souza Lacerda4 

Resumo - Na região do Cariri existem fontes naturais com vazões que variam de 1 a 390 m3/h, suas 
águas são bastante utilizadas pelas comunidades para diversos usos, como irrigação, abastecimento 
humano e dessedentação animal. Algumas sedes, como Crato e Jardim são abastecidas por água de 
algumas dessas fontes. De acordo com os moradores da região as fontes estão diminuindo a vazão, 
sendo assim, a Cogerh, instituição responsável pela gestão das águas no estado do Ceará, elaborou 
um projeto para implantar estrutura de monitoramento quantitativo na fonte Guaribas, cujo objetivo 
é revitalizar o local e conhecer a variação da vazão ao longo do tempo. A fonte tem 73 m3/h, atende 
a 751 usuários e localiza-se no município de Barbalha no estado do Ceará.  
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MONITORING IMPLEMENTATION OF QUANTITATIVE STRUCTURE  
AT GUARIBAS FOUNTAIN, BARBALHA, CEARÁ  

Abstract – In Cariri there are natural fountain with flows ranging 1-390 m3/h, its waters are heavily 
used by the community for various uses such as irrigation, watering animals and human. Some 
venues, as Crato and Jardim City are supplied by water from some of these fountains. According to 
the locals, the fountains are decreasing the flow rate, so Cogerh, the institution responsible for water 
management at the state of Ceará, developed a project to deploy monitoring framework in 
quantitative fountain Guaribas, whose goal is to revitalize the site and to know the variation in flow 
over time. The fountain is 73 m³/h, and serves 751 users located in the municipality of Barbalha at 
the state of Ceará. 
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INTRODUÇÃO  

 O estado do Ceará vem ampliando o monitoramento quantitativo e qualitativo em diversas 
fontes hídricas, por meio da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, 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 sustentável, contribuindo para 
o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população”. 

A maior reserva de água subterrânea do estado do Ceará está localizada na Bacia Sedimentar 
do Araripe, porção sul do Estado, na divisa com os estados de Pernambuco e Piauí (Figura 1).  O 
relevo é constituído por dois domínios principais, planalto e depressão, conhecidos como Chapada 
do Araripe e Vale do Cariri, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Contextualização da Bacia Sedimentar do Araripe, Ceará. Fonte: Cogerh, 2008 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (1996), a Chapada ocupa 
73% da Bacia Sedimentar do Araripe e compreende altitudes que variam de 1.000m ao norte de 
Porteiras-CE, no setor oriental, a 700 m nas imediações de Araripina-PE, no setor ocidental, 
destacando-se na paisagem nordestina devido os desníveis em torno de 400 m com a superfície 
sertaneja que circunda a chapada. Na encosta da Chapada surgem fontes de água em cotas 
diferentes, estando as fontes com maiores vazões nas altitudes entre 700 e 780 m na base da 
Formação Exu e as de menores vazões nas cotas 620 e 680 m no contato da Formação Arajara com 
a Santana, a diferença entre as vazões se dá em função da Fm. Exu ser mais permeável que a Fm. 
Santana.  

  O abastecimento humano da região é integralmente feito por água subterrânea. No Vale, as 
captações são por meio de poços tubulares cujas profundidades variam de 50 a 300 m e apresentam 
vazões na faixa de 5 a 300 m3/h que abastecem os centros urbanos. Algumas cidades têm em sua 
rede de distribuição de água contribuição de fontes. No entanto, as fontes são na sua grande maioria 
utilizadas pelas comunidades nas áreas rurais. O DNPM, em 1996 mapeou na Chapada do Cariri 
344, sendo 293 fontes do lado do Ceará; oito do Piauí e 43 do Pernambuco. A Companhia vem 
desenvolvendo, nos últimos anos estudos voltados para o conhecimento da potencialidade e da 
qualidade das águas subterrâneas onde este recurso é mais expressivo em termos de uso.  
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O projeto de implantação de monitoramento da fonte Guaribas foi uma reivindicação das 
comunidades que se abastecem da água dessa fonte por intermédio do Comitê da Bacia do Salgado. 
É um projeto piloto que tem como objetivo revitalizar a fonte, de forma que não haja interferência 
direta, onde todos os canos serão retirados e construídos uma estrutura de forma que possibilite 
organizar as captações, os usuários e, principalmente, contribuir para a sua preservação e possível 
aumento da vazão. A população carirense vem ao longo dos anos “reclamando” que as vazões das 
fontes, de uma forma geral vêm baixando. Como a fonte está em Área de Preservação Permanente 
(APP) a Cogerh obteve a licença ambiental dos órgãos competentes para execução da obra.  

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA DA BACIA ARARIPE  

A Bacia Sedimentar do Araripe apresenta uma diversificação litológica caracterizada por 
sequências alternadas de arenitos, siltitos, calcários e folhelhos, podendo alcançar uma espessura 
total de aproximadamente 1.600 m. Essa diversificação litoestratigráfica propicia a ocorrência de 
uma alternância de aqüíferos, aquitardos e aquicludes, variando espacialmente e apresentando 
descontinuidades verticais e laterais. 

De acordo com Mont’Alverne et al., (1996) a similitude de características hidrogeológicas, 
a imprecisão na descrição de grande parte dos perfis litológicos e a pequena profundidade dos poços 
tubulares, adotaram a seguinte divisão hidrogeológica na Bacia do Araripe: 

a) Sistema Aqüífero Superior – Formações Exu e Arajara – apresenta aproximadamente 
320 m de espessura; 

b) Aquiclude Santana tem aproximadamente 180 m de espessura; 
c) Sistema Aquífero Médio – Formações Rio da Batateira, Abaiara e Missão Velha – tem 

aproximadamente 500 m de espessura; 
d) Aquiclude Brejo Santo tem aproximadamente 400 m de espessura, e; 
e) Sistema Aqüífero Inferior – Formação Mauriti e parte basal da Formação Brejo Santo – 

com 60 a 100 m de espessura. 

 A Figura 2 apresenta, de forma esquemática, os sistemas aquíferos da região com os 
horizontes das fontes que nascem na encosta da chapada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de funcionamento dos sistemas aqüíferos da Chapada do Araripe. Fonte: Mendonça, 2001. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA FONTE GUARIBAS  

  A fonte Guaribas nasce na cota 757 m, coordenadas UTM 9184038N / 460237E; tem uma 
vazão de 73 m3/h e está localizada no município de Barbalha no Ceará. A captação é feita 
através de 29 canos que são colocados diretamente nos cinco pontos de surgência. A Figura 3 
mostra a vista panorâmica da Fonte Guaribas, onde se verifica os canos captando nos pontos 
das surgências. 

A fonte tem cinco pontos de surgências e apresenta uma vazão de 73,00 m3/h, medida em 
dezembro de 2012. A captação para os usuários é feita através de 29 canos com diâmetros que 
variam de 20 a 50 mm. Atualmente o abastecimento é voltado principalmente para uso doméstico, 
irrigação e dessedentação animal. 

 O cadastro dos usuários foi importante, pois permitiu identificar que 751 pessoas residentes 
em 215 casas localizadas em sete sítios, são abastecidas pela Fonte Guaribas. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

Figura 1 - Vista panorâmica da fonte Guaribas; dez/2012 

As atividades que contemplam a revitalização da fonte são: cadastro de usuários; 
levantamento topográfico; medição de parâmetros físicos e químicos da água – pH, temperatura; 
condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos; levantamento de fonte poluidoras em um raio de 
100 m da fonte; e implantação de estrutura de monitoramento da vazão.  

Inicialmente foi realizado o cadastro dos usuários que levantou a população de influência 
direta e indireta, identificando os diferentes usos de água das comunidades através de um 
questionário elaborado e aplicado por técnicos da Cogerh, devidamente georreferenciado. A Tabela 
1 apresenta a população que é abastecida pela fonte Guaribas. 

Tabela 1 - População abastecida pela fonte Guaribas 
Ítem Sítios Casas Habitantes Média de Habitantes por Casa 

1 Bela Vista 51 189 3,6 
2 Santa Cruz Vila Mirim 32 115 3,6 

3 Santa Cruz 34 115 3,4 

4 Santo Antônio 73 241 3,3 

5 Pelo Sinal 11 46 4,2 

6 Pinga 11 36 3,3 
7 Sítio Rocha 3 12 4,0 

TOTAIS / MÉDIA 215 751 3,6 
 
A Figura 4 mostra a distribuição espacial dos usuários da Fonte Guariba e a indicação da 

posição da fonte e da posição média dos Sítios atendidos, conforme levantamento de campo. 
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Figura 4 - Distribuição espacial dos usuários cadastrados. Fonte: Cogerh, 2013 
 
Topografia 

O levantamento topográfico foi realizado com o objetivo de dimensionar as estruturas a 
serem implantadas para monitorar a vazão da fonte. O equipamento utilizado no levantamento foi 
um par de GPS Geodésico L1L2 LEICA 900CS e uma estação total TRIMBLE M3. No local foram 
implantados dois marcos de apoio geodésico. Como produto dos levantamentos foi elaborado 
projeto executivo de requalificação da fonte contando com as seguintes extruturas: calhas de 
drenagem; parede de contenção da encosta; parede do tanque de reunião; parede do filtro de areia; 
parede do tanque de distribuição; vertedor da vazão dos usuários; vertedor da vazão ecológica; e o 
aqueduto da drenagem do riacho. Destaca-se que a trilha que dá acesso à fonte também foi 
levantada e passará por melhorias para facilitar o trabalho de coleta e manutenção da fonte. 

Fontes Poluidoras 

A área de abrangência da fonte foi vistoriada em um raio de 100 m com o objetivo de 
identificar: possíveis fontes poluidoras, ações de desmatamento, remoção de solo, presença de 
animais domésticos, como gado, entre outras ações que possam prejudicar a fonte. Destaca-se que 
não foi observada nenhuma atividade nem ação degradante ou potencialmente degradante à fonte. 

Parâmetros Físicos e Químicos 

Foram medidos in loco a condutividade elétrica (CE), potencial hidrogeniônico (pH), sólidos 
totais dissolvidos (STD) e a Temperatura (ToC) utilizando uma sonda multiparâmetro. Os 
parâmetros medidos são baixos e apresentam pequena variação considerando as cinco surgências 
(Tabela 2). A CE e o STD médio das cinco surgências é 19,41 µS/cm e 12,31, respectivamente; o 
pH é ácido, apresentando valor médio de 3,84 e a temperatura média de 25,5 oC. 
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Tabela 2 - Monitoramento de parâmetros físico químicos da água da Fonte Guaribas no dia 18/12/2012 
Surgências Hora CE pH STD Temp. (°C) 

1 10:57 20,18 4,41 12,82 25,9 
2 11:05 20,34 3,65 12,89 25,5 
3 11:10 18,77 3,66 11,91 25,5 
4 11:13 18,98 3,73 12,03 25,4 
5 11:15 18,79 3,76 11,92 25,4 

Média 19,41 3,84 12,31 25,5 
 
Distribuição da água 

Os dados apresentados na Tabela 3 relacionam os sítios com o comprimento máximo dos 
canos e a vazão, em litros por hora, por sítios, com as coordenas em UTM. A menor distância da 
fonte até usuários mais próximos é de 380 m. Alguns usuários são abastecidos a partir de derivações 
ou caixas d’água pelos canos mencionados. 

Tabela 3 – Comprimento máximo dos canos dos usuários mais distantes da fonte e vazão utilizada 
Sítio Comprimento máx. cano (m) UTM_N UTM_E Vazão (m3/h) 

Santo Antônio 1 962 9.184.942 459.969 3,62 

Santo Antônio 2 690 9.184.600 460.641 14,50 

Boa Vista 1.804 9.185.606 459.336 5,16 

Pinga 2.397 9.186.437 460.145 4,43 

Santo Antônio 1.146 9.185.034 459.661 1,23 

TOTAL  27,83 
 
A partir das informações da topografia foram definidas as estruturas de alvenaria do sistema 

de revitalização e monitoramento da fonte, conforme desenho esquemático (Figura 5). 

 

Figura 5 – Esquema da estrutura a ser implantada 
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CONCLUSÃO 

 O projeto ainda se encontra em desenvolvimento, porém, as atividades já realizadas 
permitiram conhecer a vazão real da fonte, o número de usuários, a vazão utilizada e a finalidade 
por uso. A parte considerada mais importante é a retirada dos canos de dentro da fonte e 
organização das captações de forma que não interfira diretamente nas surgências. Com o 
monitoramento será possível conhecer e avaliar o comportamento da vazão da fonte. 

A consolidação das informações do cadastro foi importante, pois permitiu identificar que 
751 pessoas residentes em 215 casas localizadas em sete sítios, são abastecidas pela Fonte Guaribas. 
Os usuários mais próximos distam 380 m da fonte, enquanto os mais distantes ficam a 2.397 m. Os 
parâmetros físicos e químicos medidos indicaram que a condutividade elétrica é baixa e o pH ácido. 
Atualmente o abastecimento é voltado principalmente para uso doméstico, irrigação e 
dessedentação animal. O cronograma de finalização do projeto está previsto para junho de 2013. 
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