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RESUMO --- O principal objetivo deste trabalho é apresentar a atuação da Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos – COGERH no sistema de gestão de recursos hídricos subterrâneos da 
Região do Cariri com relação às fontes naturais de água. Inicialmente, é desenvolvida uma 
fundamentação teórica a respeito de aspectos hidrogeológicos e da gestão de recursos hídricos 
subterrâneos no estado do Ceará. A região é caracterizada quanto aos aspectos geográficos, 
geoambientais e hidrogeológicos. Os resultados do estudo são apresentados tomando por base a 
Gestão Integrada de Águas Subterrâneas, mostrando as ações da COGERH quanto ao 
gerenciamento das disponibilidades, que diz respeito aos aspectos quantitativos e qualitativos, de 
interações com águas superficiais e de uso e ocupação do solo, e quanto ao gerenciamento de 
demandas que leva em conta também aspectos sócio-econômicos. São mostrados os resultados 
existentes sobre o levantamento do inventário dos recursos hídricos, especialmente com relação ao 
registro das fontes naturais no Aqüífero Missão Velha, disponíveis no relatório final do projeto 
“Implantação do Sistema de Monitoramento/Gestão de uma Área Piloto do Aqüífero Missão Velha, 
na Bacia Sedimentar do Cariri”. 

. 
ABSTRACT --- The main objective of this work is to present the performance of the Companhia 
de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH in the system of management of groundwater 
resources of the Region of Cariri with relation to the natural water sources. Initially, a theoretical 
recital regarding hydrogeologic aspects and of the management of groundwater resources in Ceará 
state is developed. The region is characterized by the geographic, geoenvironmental and 
hydrogeologic aspects. The results of the study are presented taking for base the Integrated 
Groundwater Management, showing the actions of COGERH about the management of the 
availabilities, with respect to the quantitative and qualitative aspects, of interactions with superficial 
waters and soil use and occupation, and about the management of demands that also take in account 
social and economic aspects. The results on the survey of the inventory of the water resources are 
shown, especially with relation to the register of the natural water sources in Missão Velha aquifer, 
available in the final report of the project "Implantation of the System of Management/Gestão of an 
Area Pilot of the Missão Velha aquifer, in  Cariri Sedimentary Basin". 
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1 - INTRODUÇÃO 

A água subterrânea corresponde a uma grande parcela do total de água doce do planeta Terra, 

cerca de 97% (não considerando a parte sólida e em vapor), sendo assim um importante recurso que 

pode ser utilizado, tanto para o abastecimento humano e lazer, como para setores da economia 

(industrial e agrícola). De acordo com o Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, estima-se 

que, no Brasil, existam pelo menos 400 mil poços e que 15,6% dos domicílios utilizam 

exclusivamente água subterrânea. No Estado do Ceará, segundo o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos – PLANERH, mais de 352.000 famílias (1,7 milhão de pessoas) são beneficiadas com o 

abastecimento através de poços.  

Além de serem quantitativamente superiores, as águas subterrâneas levam vantagem sobre as 

águas superficiais quanto à qualidade, visto que são mais protegidas dos agentes poluidores. Outras 

vantagens apresentadas na explotação de águas subterrâneas podem ser citadas, como: não acarreta 

inundação; áreas de captação e proteção extremamente reduzidas; não implica desapropriação de 

grandes áreas; não estão sujeitas ao intenso processo de evaporação (condição encontrada 

especialmente na região semi-árida nordestina); menores impactos ambientais que os barramentos 

de cursos d’água superficiais; etc. 

Por estas e outras vantagens, o custo do metro cúbico fornecido pelas águas subterrâneas é 

substancialmente mais baixo do que o das águas superficiais. Apesar das vantagens apresentadas na 

explotação de águas subterrâneas, também existem algumas desvantagens, como por exemplo: 

distribuição heterogênea dos aqüíferos; maior consumo de energia elétrica no sistema de 

bombeamento; etc. (Costa, 2000). 

Apesar de possuir excelentes aqüíferos, vários fatores vêm contribuindo para a degradação 

acelerada dos recursos hídricos subterrâneos da Região do Cariri, tais como: o crescente 

desmatamento ocorrido na Chapada do Araripe, zona de recarga, ocasionando a diminuição da 

vazão nas fontes naturais; a perfuração indiscriminada, a falta de cadastramento, a má construção, 

conservação e manutenção dos poços; a falta de saneamento básico e a poluição causada pelas 

atividades agrícolas e industriais. 

Todos esses fatores aliados ao secular problema da escassez de água na região semi-árida do 

Nordeste Brasileiro fazem surgir uma preocupação por parte das autoridades responsáveis pela 

gestão dos recursos hídricos na região. 

Esta degradação dos recursos hídricos subterrâneos da Região do Cariri é conseqüência de 

uma gestão ineficiente. Diante deste quadro, faz-se necessário um estudo sobre as atuais condições 

da gestão dos recursos hídricos subterrâneos de forma que ações futuras possam ser tomadas para 

que haja um uso racional destes recursos. 
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O objetivo geral deste trabalho é estudar a atuação da Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos – COGERH na gestão de recursos hídricos subterrâneos, especialmente as fontes naturais 

na Chapada do Araripe da Região do Cariri. 

Para atingir o objetivo geral proposto, são necessários alguns objetivos específicos, tais como: 

conhecer as ações tomadas pela COGERH com relação ao gerenciamento dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos da Região do Cariri; conhecer a legislação referente à gestão de recursos hídricos no 

âmbito federal e do Estado do Ceará; diagnosticar os Programas e Projetos relacionados à água 

subterrânea na Região do Cariri e analisar os resultados dos Projetos relacionados aos Recursos 

Hídricos Subterrâneos da Região do Cariri. 

 

2 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 – Definições sobre Gestão de Recursos Hídricos 

A água pode ser vista sob dois pontos de vista: o econômico e o ambiental. Por ser, além de 

essencial à vida, considerado um recurso limitado, vulnerável e com bastante influência no 

desenvolvimento de diversas regiões do país, pode ser vista como um bem econômico. Sua 

alteração pode ter conseqüências na fauna, flora, na saúde, nas condições estéticas e sanitárias do 

meio, enfim, no ambiente em geral. Desta maneira, também é visto como um recurso ambiental. 

Um recurso de grande importância como a água merece uma preocupação especial com sua 

conservação e uso racional. Daí vem a gestão dos recursos hídricos. 

Tucci (1993) citado por Costa (2000), define Gestão de Recursos Hídricos da seguinte 

maneira: “A gestão de recursos hídricos é uma atividade analítica e criativa voltada à formulação de 

princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, à estruturação de 

sistemas gerenciais e à tomada de decisões que têm por objetivo final promover o inventário, uso, 

controle e proteção dos recursos hídricos”. 

Devem fazer parte da gestão a Política dos Recursos Hídricos: o Plano de Recursos Hídricos; 

o Gerenciamento dos Recursos Hídricos e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujas 

definições foram adaptadas da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH (1996). 

Dentro do ciclo hidrológico existe uma parcela que deve ser considerada com a mesma 

importância das águas superficiais, pois constituem uma grande parcela da água doce do Planeta, 

além de serem, geralmente, de excelente qualidade: as águas subterrâneas presentes nos aqüíferos. 

A Gestão de Aqüíferos foi definida por Custódio (1994 apud Costa, 2000) desta maneira: “A 

gestão de aqüíferos é o conjunto de guias, normas, leis, regulamentos e atuações destinadas a 

sustentar, conservar, proteger, restaurar e regenerar esses aqüíferos. Faz referência à quantidade e à 
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qualidade da água captável do aqüífero, que se deve fazer de forma compatível com a demanda a 

servir, com outras demandas existentes, com o meio ambiente e com a ordenação e uso do 

território”. 

Ainda segundo Custódio (1994, apud Costa, 2000) a gestão de aqüíferos inclui: Inventário 

de necessidades, usos, elementos e dispositivos; conhecimento da demanda real, de sua evolução e 

de sua elasticidade; consideração do acoplamento oferta de água versus demanda de água, que se 

faz a partir dos dois lados e ter os meios para fazê-lo; disposição de suficientes conhecimentos 

científicos e técnicos; disposição de pessoal suficiente e devidamente formado; obtenção de meios 

de observação da quantidade e qualidade da água, e também dos impactos ambientais, sociais e 

territoriais da explotação; amparar-se em medidas administrativas e legais; disposição de meio de 

aplicação das regras, tanto por vias coercitivas como estimuladoras; disposição de meios 

extraordinários para atuações incomuns; recebimento de meios econômicos adequados e realização 

de campanhas de informação pública e de formação. 

2.2. Gestão de Recursos Hídricos no Ceará 

2.2.1 Política Estadual de Recursos Hídricos 

No Estado do Ceará, a Lei nº 11.996 de 24 de julho de 1992, dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, definindo como objetivos: Compatibilizar a ação humana, em 

qualquer de suas manifestações, com a dinâmica do ciclo hidrológico no Estado do Ceará, de forma 

a assegurar as condições para o desenvolvimento econômico e social, com melhoria da qualidade de 

vida e em equilíbrio com o meio ambiente; Assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, 

ao desenvolvimento econômico e ao bem estar social possa ser controlada e utilizada, em padrões 

de qualidade e quantidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo o 

território do Estado do Ceará; e Planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, o uso múltiplo, controle, conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos. 

Seus princípios fundamentais são que: O gerenciamento dos Recursos Hídricos deve ser 

integrado, descentralizado e participativo sem a dissociação dos aspectos qualitativos e 

quantitativos, considerando as fases aérea, superficial e subterrânea do ciclo hidrológico; A unidade 

básica a ser adotada para o gerenciamento dos potenciais hídricos é a bacia hidrográfica, com 

decorrência de condicionante natural que governa as interdependências entre as disponibilidades e 

demandas de recursos hídricos em cada região; A água, como recurso limitado que desempenha 

importante papel no processo de desenvolvimento econômico e social, impõe custos crescentes para 

sua obtenção, tornando-se um bem econômico de expressivo valor, decorrendo que: a cobrança pelo 

uso da água é entendida como fundamental para a racionalização de seu uso e conservação e 

instrumento de viabilização da Política Estadual de Recursos Hídricos; o uso da água para fins de 
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diluição, transporte e assimilação de esgotos urbanos e industriais, por competir com outros usos, 

deve ser também objeto de cobrança. 

Sendo os Recursos Hídricos bens de uso múltiplo e competitivo, a outorga de direitos de seu 

uso é considerada instrumento essencial para o seu gerenciamento e deve atender aos seguintes 

requisitos: a outorga de direitos de uso das águas deve ser de responsabilidade de um único órgão, 

não setorial, quanto às águas de domínio federal, devendo ser atendido o mesmo princípio no 

âmbito do Estado; na outorga de direitos de uso de águas de domínio federal e estadual de uma 

mesma Bacia Hidrográfica a União e o Estado deverão tomar medidas acauteladoras mediante 

acordos entre Estados definidos em cada caso, com interveniência da União. 

Os princípios de aproveitamento são: O aproveitamento dos Recursos Hídricos deve ter 

como prioridade maior o abastecimento das populações; Os reservatórios de acumulação de águas 

superficiais devem ser incentivados para uso de múltiplas finalidades; Os corpos de águas 

destinados ao abastecimento humano devem ter seus padrões de qualidade compatíveis com esta 

finalidade; Devem ser feitas campanhas para uso correto da água visando sua conservação. 

Os princípios de gestão são que: a gestão dos Recursos Hídricos deve ser estabelecida e 

aperfeiçoada de forma organizada mediante a institucionalização de um Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Hídricos; o Conselho de Recursos Hídricos fará, anualmente, em consonância 

com as Instituições Federais, um Plano de operação de reservatórios; a gestão dos Recursos 

Hídricos tomará como base a bacia hidrográfica e incentivará a participação dos Municípios e dos 

usuários de água de cada bacia e o Plano Estadual de Recursos Hídricos deve ser revisto e 

atualizado com uma periodicidade mínima de 4 (quatro) anos. 

2.2.2 Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLANERH e os Recursos Hídricos Subterrâneos 

As águas subterrâneas que correm no Estado já vêm abastecendo centenas de milhares de 

pessoas durante os doze meses do ano, não só para o seu consumo, mas para o desenvolvimento de 

atividades produtivas, da agricultura irrigada, da pecuária e da indústria (CEARÁ, 2005). 

O Estado do Ceará está localizado, aproximadamente, 75% sobre terrenos cristalinos 

centradas em seu território. Nas regiões limites do Estado encontram-se terrenos sedimentares. Na 

Região leste, a bacia Potiguar, ao sul a bacia sedimentar do Araripe, a oeste a bacia do Parnaíba e ao 

Norte os sedimentos costeiros da formação Barreira. Além dessas áreas, ocorrem na região de 

Iguatú, sedimentos de bacias interiores que se enquadram na Formação Rio do Peixe. A Figura 1 

mostra a caracterização geológica do Estado do Ceara. 

Com relação ao gerenciamento de recursos hídricos subterrâneos, o PLANERH informa que 

vem sendo realizado o monitoramento de níveis de água em poços na bacia do rio Banabuiú e na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 
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Figura 1 – Mapa Geológico do Estado do Ceará (www.srh.ce.gov.br). 

No Estado do Ceará ocorrem aqüíferos dos tipos intersticiais, Cárstico-fissurais, e Fissurais. O 

volume de água subterrânea passível de explotação, segundo o Balanço Hídrico Concentrado do 

Estado do Ceará, e os Custos de Movimentação das Águas nos Eixos do PROGERIRH (SRH, 

1998), é da ordem de 1,6 km³/ano. A Tabela 1 apresenta uma estimativa da disponibilidade virtual 

de Água Subterrânea no Estado do Ceará. 

 
Tabela 1 – Disponibilidade Virtual de Água Subterrânea no Estado do Ceará 

DISPONIBILIDADE VIRTUAL REGIÃO 
HIDROGRÁFICA (m³/s) (m³/ano) (%) 

Jaguaribe 17,70 558.187.200 34,86 
Metropolitanas 10,11 318.828.960 19,91 

Acaraú 7,19 226.743.840 14,16 
Coreaú 7,07 222.959.520 13,93 

Parnaíba 1,92 60.549.120 3,78 
Curu 1,02 32.166.720 2,01 

Litorâneas 5,76 181.647.360 11,35 
Estado do Ceará 50,77 1.601.082.720 100,00 

         FONTE: Balanço Hídrico Concentrado do Estado do Ceará e Custos de Movimentação das Águas nos Eixos do PROGERIRH (SRH, 1998) 
 

Do ponto de vista qualitativo, a COGERH, como empresa responsável pelo gerenciamento 

dos recursos hídricos, precisa produzir informações que orientem os usuários sobre adeqüabilidade 

da água, no que diz respeito ao uso, promoção da conservação e provimento das informações sobre 

a qualidade da água. 

O PLANERH contém um Programa de Consolidação do Sistema de Informação dos Recursos 

Hídricos. Dentro do Sistema de Informação dos Recursos Hídricos o PLANERH prevê ainda a 

contratação do Sistema de Gestão de Águas Subterrâneas. “O Sistema de Gestão de Água 
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Subterrânea deverá ser um sistema georreferenciado, personalizado e de fácil utilização cujo 

objetivo é o armazenamento e visualização de dados cadastrais e construtivos dos poços profundos 

instalados no Estado do Ceará, e terá como finalidade apoiar a gestão e outorga das águas 

subterrâneas” (CEARÁ, 2005). 

No PLANERH estão contidos ainda: Programa de Monitoramento, Programação de Obras, 

Programa de Conservação Ambiental, Programa de Gestão dos Recursos Hídricos, Programa de 

Capacitação, Programação de Desenvolvimento, Programa de Monitoramento e Avaliação, 

Programa de Monitoramento e Controle. 

Em relação ao planejamento também encontram-se as Ações de Planejamento, Ações Não-

Estruturais, Ações Estruturais, Projeção de Cenários, Hierarquização das Ações e Formulação do 

Modelo. 

2.2.3. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH 

Criada pela Lei nº 12.217 de 18 de novembro de 1993, a COGERH, entidade da 

Administração Pública Indireta, dotada de personalidade jurídica própria, é organizada sobe a forma 

de sociedade anônima de capital autorizada e tem por finalidade gerenciar a oferta dos recursos 

hídricos constantes dos corpos d'água superficiais e subterrâneos de domínio do Estado, visando a 

equacionar as questões referentes ao seu aproveitamento e controle, operando, para tanto, 

diretamente, ou por subsidiária, ou ainda, por pessoa jurídica de direito privado, mediante contrato, 

realizado sobre forma remunerada, objetivando: Desenvolver estudos visando codificar as 

disponibilidades e demandas das águas para múltiplos fins; implantar um sistema de informações 

sobre recursos hídricos, através da coleta de dados, estatística e cadastro de uso da água, visando 

subsidiar as tomadas de decisões; desenvolver ações no sentido de subsidiar o aperfeiçoamento o 

suporte legal ao exercício da questão das águas, substanciado na lei n 1.996, 24 de Julho de 1992; 

desenvolver ações que preservem a qualidade das águas, de acordo requerido para usos múltiplos; 

desenvolver ações para que a questão de recursos hídricos seja descentralizada, participativa e 

integrada em relação aos demais recursos naturais; adotar a bacia hidrográfica como base e 

considerar o ciclo hidrográfico em todas as suas fases e realizar outras atividades, direta ou 

indiretamente, explicita ou implicitamente, digam respeito aos seus objetivos. 

 

2.3  Gestão integrada de águas subterrâneas 

A utilização dos recursos hídricos subterrâneos é bastante heterogênea, devido sua ocorrência 

depender de vários fatores, entre eles: geológicos, ocorrência de águas superficiais, etc. 

Seu aproveitamento vem aumentando, uma vez que o crescente aumento da demanda e as 

vantagens encontradas em sua explotação aparecem como fatores que contribuem para este quadro. 
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Ações que contribuam para o conhecimento dos aspectos qualitativos e quantitativos das 

águas subterrâneas, integrar esses aspectos e identificar possíveis interações com as águas 

superficiais e com o uso e ocupação dos solos se tornam de fundamental importância para que se 

promova um gerenciamento racional e integrado das águas subterrâneas. 

Assim, as estruturas legais desenvolvidas para águas subterrâneas consideram todos os 

aspectos envolvidos no gerenciamento integrado dos recursos hídricos e vão funcionar, segundo 

Nanni et. al., 2003, apud COGERH, 2005, como: guias e limitações para o exercício do poder 

público; base para a quantificação, planejamento, avaliação e conservação dos recursos hídricos 

subterrâneos, incluindo os direitos de exploração e uso da água; um sistema de licenciamento para o 

lançamento de efluentes líquidos, ajudando a proteger as águas subterrâneas contra a poluição; 

definição dos direitos e deveres dos usuários das águas subterrâneas; proteção dos direitos de uso, 

dos direitos de terceiros e do meio ambiente; requerimentos para o registro e quantificação dos 

poços construídos; vias de possíveis intervenções administrativas em situações críticas 

(superexplotação e poluição de aqüíferos); e, base para interação cooperativa entre os administrados 

e os usuários da água. 

Avaliar as características particulares das águas subterrâneas e suas relações com o uso e 

ocupação dos solos deve-se considerar os diferentes níveis territoriais. Desta forma alguns aspectos 

devem ser introduzidos, quais sejam (COGERH, 2005): Direitos de exploração e uso das águas 

subterrâneas; licenciamento para descarga de efluentes líquidos; sanções punitivas; controle das 

atividades de construção de poços; planejamento hídrico à nível de bacia ou aqüífero; uso 

conjuntivo das águas superficiais e subterrâneas; zoneamento superficial do solo para conservação e 

proteção das águas subterrâneas; participação dos usuários; e, providências para o monitoramento 

das águas subterrâneas. 

Fatores como a necessidade de um arranjo administrativo, contendo gestores com alto nível de 

treinamento; uma compreensão clara do papel institucional e de suas funções em todos os níveis 

relevantes de atuação; um nível adequado de conscientização pública e de aceitação das bases 

legais; e, vontade política para promover e atingir as metas do gerenciamento sustentável das águas 

subterrâneas é indispensável para o sucesso de uma legislação específica para as águas subterrâneas 

(e.g. BURCHI, 1994; NANNI et al., 2003). 

A base legal deve ainda prever um arranjo administrativo hierárquico a níveis nacional, 

regional e local, da seguinte forma (COGERH, 2005): (i) Ao nível nacional, as funções do 

gerenciamento (incluindo os aspectos de qualidade e quantidade) devem ser investidas a partir de 

uma autoridade única ou de um ministério, ou, para os casos onde isso não for possível, a partir de 

mecanismos institucionais claros que promovam a coordenação entre os componentes básicos do 

gerenciamento; (ii) Ao nível de bacia hidrográfica, ou regional, a situação específica deve garantir o 
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estabelecimento de agências de bacias, especialmente para a execução de algumas funções de 

planejamento e coordenação; e (iii) A um nível intermediário, ou local, é importante considerar os 

arranjos institucionais locais para a administração da água, o papel das autoridades locais no 

gerenciamento das águas (desde que representem interesses locais) e o estabelecimento de 

instituições intermediárias (organizações de gerenciamento de aqüíferos) contendo poder jurídico 

em relação a aqüíferos específicos e com adequada representação de diferentes associações de 

usuários da água. 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia aplicada está baseada no estudo do relatório final do projeto “Implantação do 

sistema de monitoramento/gestão de uma área piloto do Aqüífero Missão Velha, na bacia 

sedimentar do Cariri”. O Relatório final do Projeto foi elaborado pelo Consórcio GOLDER-PIVOT, 

em 2005, para Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará – SRH/CE. Este relatório é de 

fundamental importância para o direcionamento das tomadas de decisões na gestão dos recursos 

hídricos subterrâneos do Cariri, tendo em vista que este contém o inventário completo, ou seja, o 

registro atual de todas as fontes naturais d´água e poços perfurados. 

 

3.1. Análise dos resultados obtidos no relatório do projeto 

Os resultados obtidos no Relatório Final do Projeto foram analisados de forma a ser possível 

obter-se um diagnóstico da situação dos Recursos Hídricos Subterrâneos da Região do Cariri, tanto 

em seus aspectos qualitativos, como quantitativos, e assim conhecer como a COGERH vem atuando 

para o gerenciamento destes recursos. 

Com base no que foi analisado sobre os resultados do Relatório, foram feitas algumas 

considerações sobre a postura que a COGERH deve tomar daqui para frente para que a Gestão dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos da Região do Cariri aconteça com o máximo de eficiência. 

 

3.2 Caracterização da região estudada 

A Região do Cariri é uma das microrregiões do estado do Ceará pertencente à mesorregião Sul 

Cearense. Sua população foi estimada, em 2005, pelo IBGE em 519.055 habitantes e está dividida 

em oito municípios: Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, Santana do Cariri, Barbalha, 

Crato e Juazeiro do Norte, sendo esses três últimos os principais municípios da Região, que possui 

uma área total de 4.115,828 km² (pt.wikipedia.org). Merecem um destaque especial, por sua 

importância na Região, os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.  
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O município do Crato possui, de acordo com dados do IBGE em 2005, uma população 

estimada em 113.497 habitantes e uma área total de 1.009 km². Constitui-se numa cidade com 

expressiva importância regional e se situa ao sopé da Chapada do Araripe e, por isso, ao contrário 

de outras áreas do Nordeste, suas temperaturas são relativamente baixas no inverno, embora 

elevadas no verão. Expressiva parte da Floresta Nacional do Araripe (a primeira Reserva Florestal 

criada no país) encontra-se em território cratense. 

O município de Juazeiro do Norte possui, de acordo com dados do IBGE em 2005, uma 

população estimada em 236.296 habitantes e uma área total de 249 km² e Barbalha possui uma 

população estimada em 52.420 habitantes e uma área total de 479 km².  

3.2.2 Área piloto do Projeto de Monitoramento 

O Graben Crato-Juazeiro, área piloto do Aqüífero Missão Velha, localiza-se no sul do estado 

do Ceará e ocupa uma superfície de aproximadamente 886 km² abrangendo a quase totalidade dos 

municípios de Crato e Juazeiro do Norte, e parcialmente os municípios de Barbalha e Missão Velha. 

A Figura 2, mostra a localização e distribuição dos municípios na área do Graben Crato-

Juazeiro. As águas subterrâneas, captadas artificialmente por poços, cacimbas ou cisternas, ou 

oriundas dos exutórios naturais, têm ampla utilização e são destinadas, principalmente, ao 

abastecimento público e à irrigação de pequenas lavouras.  

 

 
Figura 2 – Localização e distribuição dos municípios na área do Graben Crato-Juazeiro 

(IPLANCE, 1997). 
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3.2.3 Aspectos Geoambientais e Hidrogeológicos 

Com relação à geologia, a caracterização da Bacia Sedimentar do Araripe, localizada na 

Região do Cariri, retirada do PLANERH, é detalhada com a seqüência lito-estratigráfica adotada da 

base para o topo: Formação Maurití; Formação Brejo Santo; Formação Missão Velh; Formação 

Abaiara; Formação Rio da Batateira; Formação Santana; Formação Arajara; Formação Exu. 

Quanto à geomorfologia, a Região do Cariri caracteriza-se por duas unidades geomorfológicas 

principais: o Planalto Sertanejo (zona de pediplano) e a Chapada do Araripe (zona de chapada). O 

Planalto apresenta-se em forma semicircular com cotas médias em torno de 400 metros, bordejando 

o alto relevo da Chapada, com altitude média de 850 metros. A Chapada apresenta relevo de topo 

plano; drenagem de fraca intensidade e os níveis d´água estão muito profundos, oferecendo 

dificuldade a sua captação através de poços (Gomes, 2002). 

O clima existente na Região ocorre uma distribuição de ocorrência de vários tipos de clima 

desde o úmido, superúmido, semi-árido e árido. A precipitação média anual é de 1.060 mm, sendo 

que para a área do Vale do Cariri é de 970 mm, aquém da evapotranspiração potencial de 1.469 

mm. A estação úmida é no período de janeiro a abril gerando excedente hídrico, enquanto que a 

estação seca apresenta déficit hídrico (Gomes, 2002). 

A Região do Cariri possui a mais importante bacia hidrogeológica do Estado, com as melhores 

unidades aqüíferas armazenadoras, as maiores reservas de águas subterrâneas com boa qualidade. 

Pode-se apresentar a seguinte divisão hidrogeológica na bacia do Araripe: a) Sistema Aqüífero 

Superior (formações Exu e Arajara): 320 m de espessura; b) Aqüiclude Santana: 180 m de 

espessura; c) Sistema Aqüífero Médio (formações rio da Batateira, Abaiara e Missão Velha): 500 m 

de espessura; d) Aqüiclude Brejo Santo: 400m de espessura; e) Sistema Aqüífero Inferior (formação 

Mauriti e parte basal da formação Brejo Santo): com 60 a 100 m de espessura e f) o Sistema 

Aqüífero Superior, apesar de possuir, em toda a área da Chapada do Araripe (cerca de 7.500 km²), 

volume de sedimentos da ordem de 1,8 trilhão de metros cúbicos, atua como reservatório com 

apenas 15% desse volume.  

Sabe-se que as fontes, ou exutórios naturais, ocorrem na cota 700 m e suas vazões totalizam 

um volume anual de 41,2 milhões de metros cúbicos ao ano (IPEA, 1995). As reservas permanentes 

do Sistema Aqüífero Superior foram calculadas em 10,2 bilhões de metros cúbicos, enquanto as 

reservas reguladoras ou disponibilidades potenciais foram estimadas em 100 milhões de metros 

cúbicos ao ano.  

Quanto às disponibilidades virtuais, estas são estimadas em 55,5 milhões de m³/ano. Não se 

conhecem as disponibilidades instaladas e efetivas por não existirem praticamente poços nesse 

aqüífero, em virtude da elevada profundidade dos níveis da água, em geral superiores a 150 m. A 

Figura 3 apresenta a distribuição dos sistemas aqüíferos da bacia sedimentar do Araripe. 
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Figura 3 – Distribuição esquemática (sem escala) dos sistemas aqüíferos da Bacia do Araripe 

(Mont´Alverne et al., 1996) 
 

O Sistema Aqüífero Médio possui, na sub-bacia de Feira Nova, volume total de sedimentos da 

ordem de 400 bilhões de metros cúbicos, com espessura média de 210 m, enquanto na sub-bacia do 

Cariri esse volume ultrapassa a 835 bilhões de metros cúbicos, com espessura média da ordem de 

295 m. Nessa, existem quatro grabens e três horsts, numa área total de 2.830 km², proporcionando, 

em cada estrutura elevada ou deprimida, diferenciados volumes de sedimentos, desde 72 bilhões de 

metros cúbicos no horst de Barbalha, até 376 bilhões de metros cúbicos no graben de Jenipapeiro 

(CEARÁ, 2005).  

 
 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A Gestão Integrada de Águas Subterrâneas estabelece um conjunto de ações para o 

gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos no que diz respeito às disponibilidades 

(gerenciamento de disponibilidades), em seus aspectos quantitativos e qualitativos, interações com 

águas superficiais e de uso e ocupação do solo, e as demandas de uso (gerenciamento de demandas), 

que levam em conta aspectos sócio-econômicos e requerem instrumentos, tais como: estrutura de 

regulação; direito de uso da água; participação de usuários, e instrumentos econômicos.  

Com base nesta gestão integrada será apresentada a atuação da COGERH no que diz 

respeito à estruturação dos dados básicos de informações necessárias para o desenvolvimento de 

estratégias e ações do gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos da Região do Cariri 

A COGERH deu um importante passo para desenvolver uma estratégia de gestão de 

aqüífero na Região do Cariri com a Implantação do Sistema de Monitoramento/Gestão de uma Área 
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Piloto do Aqüífero Missão Velha, na Bacia Sedimentar do Cariri que permite conhecer as 

potencialidades hídricas do sistema aqüífero local, em termos quantitativos e qualitativos. Este 

Projeto de Monitoramento é o mais atual estudo realizado naquela Região, teve seu Relatório Final 

apresentado em 2005 em sete volumes que fornecem dados quantitativos, qualitativos e de uso da 

água subterrânea da Região. 

4.1 Fontes Naturais 

A área situada ao sopé da Chapada do Araripe, na Região do Cariri, apresenta surgências de 

água subterrânea e tem sua zona de recarga no topo da Chapada. Essa Chapada é constituída por um 

maciço arenoso denominado Formação EXU e mais abaixo por uma formação rochosa impermeável 

denominada formação Santana. O fluxo de água corre sobre a formação rochosa até o sopé da 

Chapada, onde segundo estudo do DNPM em 1996, surgem 344 fontes de água, sendo 293 no 

Estado do Ceará, 43 em Pernambuco e 8 no Piauí.  

A COGERH concluiu baseada em estudo do Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM e com a realização do Projeto de Gestão/Monitoramento do Aqüífero Missão Velha, o 

inventario de 69 fontes naturais (58 no município do Crato e 11 no município de Barbalha). 

O cadastro dessas fontes contém: o nome do proprietário; a localização em coordenadas 

UTM, altimétrica e geológica da fonte; as características da área em que está localizada, inclusive 

com atividades que possam comprometer a qualidade da água; a vazão estimada; os usos e 

parâmetros físico-químicos, além de fotos das fontes. A Figura 4 mostra a Fonte das Batateiras, 

localizada no Sítio Luanda, município do Crato, que possui uma vazão de 300 m³/h e atende 150 

famílias, sendo a mais expressiva da região (COGERH, 2005). 

 

 
Figura 4 – Fonte das Batateiras - Saída de água da nascente (COGERH, 2005). 
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O Projeto de Monitoramento foi realizado em uma etapa de escritório, onde foram 

pesquisados trabalhos anteriores. Confeccionadas cartas e discutidas estratégias, e outra etapa de 

campo onde foram colhidos dados qualitativos, caracterizada as áreas circunvizinhas, monitoradas 

as vazões e foi feito um registro fotográfico. 

Foi aproveitado um trabalho anterior de avaliação hidrogeológica da Bacia Sedimentar do 

Araripe, elaborado pelo DNPM em 1996, que envolvia um inventariado, em campo, de 344 

exutórios naturais. Com base no estudo feito pelo DNPM, a COGERH realizou o inventário dos 

principais exutórios existentes entre os municípios de Crato e Barbalha, em um total de 37 sendo 2 

no município do Crato e 35 em Barbalha.  

No Projeto de Monitoramento foram inventariados 69 fontes, sendo 58 no Crato e 11 em 

Barbalha. Porém, das 58 fontes cadastradas no município do Crato, apenas 50 foram visitadas e 

fotografadas. Dos resultados apresentados no Relatório Final temos o seguinte resumo mostrado na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Dados relacionados às fontes cadastradas. 
Local Nº de 

Fontes 
Litologia 

Predominante 
Uso 

Predominante
Nº de 

Famílias 
usuárias 

T média 
(°C) 

pH 
médio 

C.E. 
médio 

(µS/cm) 

O.D. 
médio 
(mg/L) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Crato 58 Arajara Domestico 870 25,83 5,14 37,24 3,89 20,62 
Barbalha 11 Exu/Arajara Domestico 369 25,85 6,03 29,91 4,04 29,5 
TOTAL 69 - -  1239 25,83 5,28 36,07 3,91 22,04 

Em que: T: Temperatura; pH: Potencial Hidrogeniônico; C.E.: Condutividade Elétrica; O.D.: Oxigênio Dissolvido. 

Para uma análise mais especifica da previsão das vazões dos exutórios naturais o Relatório 

Final apresentou os resultados apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Vazões estimadas para os exutórios inventariados. 
Vazão (m³/h) 

Município Nº de 
Fontes Total Média Máxima Mínima 

Crato 58 1.196,24 20,62 300 0,1 

Barbalha 11 324,5 29,5 184 0,5 

TOTAL 69 1.520,74 22,04 300 0,1 
 FONTE: COGERH, 2005 

4.2 Poços 

Um dos grandes problemas enfrentados para a Gestão de águas subterrâneas é o pouco 

número de informações com relação à sua quantidade e a sua qualidade. A COGERH, como 

empresa responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, precisa produzir informações que 

orientem os usuários sobre adeqüabilidade da água, no que diz respeito ao uso, promoção da 

conservação e provimento das informações sobre a qualidade da água. (Ceará, 2005) 

Com relação à Região do Cariri, detectou-se a necessidade de um maior conhecimento das 

atuais condições dos poços existentes. O desconhecimento das condições de uso dos poços torna 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14



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

dos regimes de operação das bombas. Atualmente, a falta destes dados só tem permitido estimativa 

não controlada, desconhecendo-se, praticamente, os reais volumes que são extraídos, os níveis que 

são atingidos e a variação da qualidade das águas, ao longo do tempo. (COGERH, 2005) 

Na área em estudo, o volume de água subterrânea explotada é bastante considerável, 

deixando o aproveitamento das águas superficiais em segundo plano. Isto ocorre devido às 

características climatológicas e geológicas da Região ser favorável a este consumo. Alem disso, 

grande parte deste recurso é destinada ao consumo humano, tornando, assim, o conhecimento da 

potencialidade hídrica do aqüífero e da qualidade da água de fundamental importância. Nesse 

sentido, a COGERH realizou o monitoramento de alguns poços da Região do Cariri que poderão 

fornecer dados que permitam definir uma estratégia de Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

daquela Região. 

Foram escolhidos 11 (onze) poços para o monitoramento telemétrico, além de 2 (duas) 

surgências, de acordo com alguns critérios como: aqüífero explorado, relevância regional, 

importância da área, dados disponíveis e capacidade de produção. A partir dos mesmos critérios 

mais 50 poços foram selecionados para o monitoramento do nível d’água na região e de parâmetros 

fisico-químicos com o uso de uma sonda multi-sensores e assim complementar os dados da 

telemetria. O sistema de monitoramento do Aqüífero Missão Velha contempla a instalação de 15 

estações que monitoram poços, rios e fontes e algumas delas o nível de pluviometria da região. 

Em relação aos dados qualitativos, neste monitoramento vários parâmetros são observados, 

quais sejam: Temperatura, T (°C); Potencial Hidrogeniônico, pH; Oxigênio Dissolvido, OD 

(mgO2/L); Condutividade Elétrica, CE (µS/cm); Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L); Nitratos, 

NO3
- (mgN-NO3

-/L); Amônia, NH3 (mgNH3/L); e, Cloretos, Cl- (mgCl/L). Permitindo um 

planejamento estratégico e um aproveitamento racional das reservas existentes.  

No que diz respeito aos aspectos quantitativos dos recursos hídricos subterrâneos, a 

COGERH apresentou uma proposta de um modelo do comportamento hidrodinâmico para o graben 

Crato-Juazeiro, na sub-bacia do Cariri, a fim de fornecer subsídios técnicos para o gerenciamento 

dos recursos hídricos da região. Para tanto, foi elaborado um modelo conceitual da hidrogeologia 

local, a sua caracterização hidrodinâmica e a avaliação preliminar das potencialidades hídricas 

subterrâneas do local.  

Este modelo hidrogeológico conceitual tem o intuito estimar as reservas hídricas locais, para 

atender às demandas de água da população e evitar a superexploração dos aqüíferos. Dentro desse 

contexto, a COGERH pretende atingir os seguintes objetivos (COGERH, 2005): elaborar o modelo 

conceitual hidrogeológico do graben Crato-Juazeiro; caracterizar o comportamento hidrodinâmico 

dos aqüíferos na área através de simulação em modelo computacional; utilizando os resultados do 
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modelo elaborado, avaliar preliminarmente as potencialidades hídricas subterrâneas do local 

(quantificar as reservas de água subterrânea); e, identificar áreas críticas e áreas com maior 

potencial para exploração do aqüífero. A Tabela 7 apresenta principais características dos Sistemas 

Aqüíferos na sub-bacia do Cariri. 

 
Tabela 7 – Principais características dos Sistemas Aqüíferos na sub-bacia do Cariri. 

Parâmetro Sistema Aqüífero 
Superior 

Sistema Aqüífero 
Médio 

Sistema Aqüífero 
Inferior 

Espessura média total (m) 320 500 100 
Espessura saturada (m) 30 a 50 480 85 

Área total (km2) 7.500 2.830 3.430 
Coeficiente de transmissividade (m2/s) - 5 x 10-3 3 x 10-3

Coeficiente de permeabilidade (m/s) - 5 x 10-5 4 x 10-6

Coeficiente de armazenamento 1 x 10-4* 2 x 10-4 1 x 10-5

Área de recarga (km2) 5.670 2.100 850 
Precipitação pluvial (mm/ano) 900 970 900 

Reserva permanente (m3) 1,02 x 1010 8,37 x 1010 4,90 x 1009

Reserva reguladora (recarga) (m3/ano) 1,00 x 1008 1,12 x 1008 1,75 x 1007

 FONTE: COGERH, 2005 

 

4.3 Gerenciamento das demandas 

Neste caso os fatores sócio-econômicos têm participação por meio de instrumentos 

institucionais fazendo com que a administração dos recursos hídricos ocorra de maneira racional, 

garantindo a sua utilização e protegendo seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como suas 

possíveis interações (COGERH, 2005). A participação dos usuários torna as intervenções 

regulatórias (como direitos de uso ou licenças) e as ferramentas econômicas (como tarifas de 

extração e direitos comerciais) mais efetivas. 

4.3.1. Outorga de direito de uso dos recursos hídricos subterrâneos 

Um dos fundamentos da Política de Recursos Hídricos no Brasil diz que, a água é um bem 

de domínio público. A outorga se constitui numa autorização concedida pelo Poder Público, no caso 

a Secretaria dos Recursos Hídricos, que assegura ao usuário o direito de usar a água num 

determinado local, retirando-a de uma determinada fonte, numa quantidade definida, por um 

período estabelecido e para uma finalidade também definida. 

De acordo com a Lei 9.433/97, a extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo 

final de processo produtivo está sujeito à outorga pelo Poder Público. 

A Secretaria de Recursos Hídricos tem trabalhado desde 1994, através de sua Coordenadoria 

de Gestão dos Recursos Hídricos - CGERH, com o apoio técnico da COGERH, no sentido de 

desenvolver um conjunto de atividades com vistas a sensibilizar os usuários de água sobre a 

importância da outorga. 
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Em relação aos recursos hídricos subterrâneos da Região do Cariri a concessão de outorga 

do uso da água foi concedida em pequena quantidade, dada a falta de acesso às informações para 

procedimentos de regulamentação. 

4.3.2 Licenciamento para obras hídricas 

 A execução de qualquer obra ou serviço de oferta de água que altere o regime, a quantidade 

ou a qualidade dos recursos hídricos, como barragens, adutoras, canais, poços, etc. necessitam de 

uma licença, ou seja, de uma autorização concedida pela Secretaria de Recursos Hídricos. 

Com a criação da câmara técnica para análise das solicitações de licenças para execução de 

obras hídricas, em 1995, a SRH, em conjunto com a Superintendência de Obras Hidráulicas – 

SOHIDRA e a COGERH, vem exercitando tal prática. 

4.3.3 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos subterrâneos 

A Lei 9.433/97 diz em seu art. 1º, II que “a água é um recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico”. Desta maneira, a água, desempenha importante papel no processo de 

desenvolvimento econômico e social, impõe custos crescentes para sua obtenção, tornando-se um 

bem econômico de expressivo valor. Esta pratica é entendida como fundamental para a 

racionalização de seu uso e conservação e instrumento de viabilização da Política Estadual de 

Recursos Hídricos. A cobrança pelo uso da água bruta é prevista na Lei Estadual de Recursos 

Hídricos, como forma de diminuir o desperdício, aumentar a eficiência no uso da água e como fonte 

arrecadadora de fundos para cobrir as despesas com a gestão, a operação e a manutenção das obras 

hídricas. A COGERH, desde novembro de 1996, vem cobrando pela utilização dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos de domínio do Estado. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Serão apresentadas as conclusões provenientes da análise dos resultados apresentados no 

trabalho, a seguir: 

a) Para que haja a realização de um gerenciamento eficiente dos recursos hídricos subterrâneos 

na Região do Cariri é necessário o conhecimento aprofundado das reais potencialidades dos 

aqüíferos da área piloto, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, além da definição das 

demandas existentes na região. 

b) A finalização do Projeto “Implantação do Sistema de Monitoramento/Gestão de uma Área 

Piloto do Aqüífero Missão Velha, na bacia sedimentar do Cariri” permitirá a COGERH 
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direcionar suas ações para uma estratégia de gerenciamento dos recursos hídricos 

subterrâneos daquela região, se tornando, assim, um “divisor de águas” em sua atuação, que 

passará de uma atuação que se restringia apenas a medidas paliativas para questões 

emergenciais, devido a falta de informações, a uma atuação baseada em estudos criteriosos. 

c) Observa-se que a COGERH tem se mostrado atuante, uma vez que objetivos definidos na 

Lei 12.217/93, como o contido no art. 2º, III que diz que é objetivo de sua atuação 

“Implantar um sistema de informações sobre recursos hídricos, através da coleta de dados, 

estatística e cadastro de uso da água, visando subsidiar as tomadas de decisões”, estão sendo 

alcançados. 

d) Com relação ao gerenciamento das disponibilidades dos recursos hídricos subterrâneos da 

Região do Cariri, a COGERH dispõe no momento de dados de registros de fontes, poços, 

etc, suficientes para que ela atue de forma a manter a boa qualidade e a quantidade das águas 

subterrâneas, uma vez que o monitoramento poderá ser realizado com o auxílio de modelos 

adequados para a região. 

e) Quanto ao gerenciamento de demandas, uma vez conhecidas as informações a respeito das 

reservas hídricas subterrâneas, a COGERH terá subsídios para que suas atividades sejam 

desenvolvidas de forma a contemplar todas as demandas por águas subterrâneas. 

f) É necessário, também, que a COGERH trabalhe em conjunto com a população, informando-

os e conscientizando-os a respeito da importância da preservação e do uso racional dos 

recursos hídricos subterrâneos além de mostrar suas ações neste sentido. 

g) As ações e gerenciamento da COGERH na região do Cariri englobam: (i) Planejamento – 

Através realização de estudos buscando adequar o uso, controle e preservação dos recursos 

hídricos às necessidades sociais e/ou governamentais identificadas na região, aliados a 

quantidade e qualidades das águas; (ii) Monitoramento – Realizado para acompanhar os 

aspectos qualitativo e quantitativo da água, no que diz respeito aos níveis dos mananciais, 

vazões liberadas ou aduzidas, consumo dos usuários e níveis de contaminação química e 

biológica; (iii) Operação – Onde se define a liberação das águas de forma a atender a 

demanda (os usos), levando em consideração a oferta disponível. O relatório, aqui 

apresentado e discutido, representa uma poderosa ferramenta para subsidiar a tomada de 

decisão baseada no tripé Planejamento – Monitoramento – Operação necessário para 

garantir a oferta de água à população de forma racional e igualitária, integrada, 

descentralizada e participativa, visando o uso múltiplo, controle, conservação, proteção e 

preservação dos recursos hídricos. 
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