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RESUMO – As regiões semiáridas do nordeste brasileiro são desafiadoras para a gestão dos recursos 

hídricos. O objetivo do presente estudo foi levantar informações e dados fisiográficos, hidrológicos e 

hidrogeológicos. Para isso foram coletadas informações relativas à morfologia, geologia, 

hidrogeologia, pedologia, uso e cobertura, outorgas, vazão de poços, níveis estáticos, dados 

climatológicos e fluviométricos. Os resultados demonstram que a região é impactada principalmente 

por processos erosivos e déficit hídrico. Os mananciais subterrâneos são os mais afetados tendo em 

vista que mais de 60% da água da bacia consumida é subterrânea. Tais impactos ambientais ocorrem 

devido a ocupação urbana somado as condições fisiográficas e climatológicas da região. As 

informações coletadas no presente estudos servem de subsídio para estudos de modelagem 

hidrológica e hidrogeológica, fundamentais para elaboração de estratégias de uso sustentável dos 

recursos naturais.     
 
ABSTRACT– The semi-arid regions of northeastern Brazil are challenging for the sustainable 

management of water resources. The present study aims to collect data and information on 

physiographic, hydrological, and hydrogeological aspects. For this purpose, information regarding 

morphology, geology, hydrogeology, pedology, land use, water use license, groundwater flow, 

groundwater level, climatological, and streamflow data were surveyed. The results have shown an 

impact on the region mainly due to erosive process and water deficit. Groundwater resources have 

been the most affected, since it represents more than 60% of the water consumed. Those 

environmental impacts occur due to urban occupation added to the physiographic and climatological 

conditions. The information surveyed in this study supports hydrological and hydrogeological 

modeling studies, which are fundamental in strategies for the sustainable use of water resources.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Política Nacional dos Recursos Hídricos PNRH, lei n°9433/97 determina que a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Logo, a dinâmica hidrológica deve ser estudada em escala de 

bacia hidrográfica. Visto que, a bacia hidrográfica é a área que recebe água, da precipitação, e a sua 
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morfologia converge o volume total de água recebida para um ponto em comum, o exutório (Bedient 

et al., 2008). Nesse contexto, as bacias urbanas possuem como característica uma parcela significativa 

de áreas impermeáveis, devido a presença de pavimentações e telhados (Bedient et al., 2008). A 

impermeabilização das áreas urbanas acarreta picos de vazão, podendo resultar em cheias e em 

processos de erosão devido ao aumento do escoamento superficial (Bedient et al., 2008; Tucci, 2005). 

Somado a isso, a impermeabilização também resulta na redução da recarga aquífera, uma vez que 

dificulta a infiltração da água no solo (Gwenzi e Nyamadzawo, 2014). 

Dentro deste cenário, as bacias urbanas podem enfrentar enchentes e alagamentos em períodos 

chuvosos (Stevauk et al., 2009) ou a redução da disponibilidade de água subterrânea em períodos de 

estiagem, devido à impermeabilização que reduz a infiltração de água no solo e a recarga aquífera 

(Sakar et al., 2017). A região do metropolitana do Cariri enfrenta tal problemática tendo enfrentado 

eventos de cheias (Moreira, 2013). Por outro lado, a região também pode vir a enfrentar escassez 

hídrica em períodos de seca, uma vez que grande parcela do abastecimento doméstico provém de 

mananciais subterrâneos (Souza, 2007; Veríssimo, 1999) e as áreas impermeáveis dificultam a 

recarga.  Para elaborar estratégias de modo a melhorar a gestão dos recursos hídricos, bem como, a 

disponibilidade hídrica, muitos estudos têm utilizado a modelagem computacional para estimar as 

variáveis hidrológicas e hidrogeológicas (Costa et al., 2022). Tais softwares demandam de uma 

grande quantidade de dados de entrada referentes as características hidrológicas, hidrogeológicas e 

fisiográficas da área de estudo (Bressiani et al., 2015).  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo fazer o levamento de informações 

socioambientais e dados da fisiografia, hidrologia e hidrogeologia da região metropolitana do Cariri, 

na escala da bacia hidrográfica do Rio Batateira, com vistas a desenvolver futuros estudos de 

modelagem hidrológica e hidrogeológica. As informações levantadas no presente estudo visam 

apresentar quais as maiores necessidades e desafios relacionados a gestão dos recursos hídricos para 

a região de estudo.    

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 

Para elaboração do presente estudo foi selecionada a Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras – 

BHRB, localizado no nordeste do Brasil no estado do Ceará, indicada na Figura 1. A BHRB possui 

154 cursos de água e tem o Rio Batateiras como rio principal cuja extensão é de 94,15 Km2. A área 

territorial da bacia abrange cerca de 1.708,25 Km2 (IBGE, 2022).  
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Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras 

O território da BHRB abrange seis municípios cearenses, sendo estes: Barbalha, Caririaçu, 

Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha e Porteiras, sendo que os municípios de Barbalha, Crato, 

Juazeiro do Norte e Missão Velha possuem 451.575 habitantes (IBGE, 2010).  

 

3. METODOLOGIA  

 

A metodologia compreende o levantamento bibliométrico das informações sobre a fisiografia 

e sobre os aspectos hidrológicos e hidrogeológicos da bacia hidrográfica do Rio Batateiras. 

Posteriormente, as informações foram organizadas e tratadas, por meio de análise exploratória, 

elaboração de mapas e análise da literatura. Para a caracterização fisiográfica da bacia a altimetria e 

a declividade foram feitos a partir do modelo digital de elevação do satélite Shuttle Radar 

Topographic Mission com resolução de 30,0 m disponibilizado pela USGS – United States 

Geological Service. O limite da bacia hidrográfica e a rede de drenagem foram obtidos da ANA – 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Os recortes dos mapas geológicos e 

hidrogeológicos foram obtidos da COGERH – Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, do mapa 

pedológico a fonte utilizada foi O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o mapa de 

uso e cobertura do solo foi feito com dados do MapBiomas. Os mapas foram elaborados com o 

software QGIS e as métricas de cada mapa foi feita com o plugin LECOS – Land Cover Ecology. 

Posteriormente foram levantadas informações para caracterizar o atual panorama de 

abastecimento de água da região. Para isso, foram coletados dados do sistema de outorgas do Ceará 
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das cidades de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte e Missão Velha, disponíveis no site da secretaria 

de recursos hídricos do Ceará (SRHCE, 2022). No sistema de outorga foram coletadas informações 

quanto ao tipo de uso, tipo de manancial, volume e vazão outorgada. Por fim, a caracterização 

hidrológica e climatológica da região foi realizada a partir da análise exploratória das séries históricas 

diárias dos parâmetros: pluviometria com dados da Fundação Cearense de Meteorologia - 

FUNCEME, temperatura Instituto Nacional de Meteorologia - INMET e vazão (ANA). Além dos 

valores de séries históricas de parâmetros hidrológicos, também foram investigados valores pontuais 

da vazão e do nível estático dos poços cadastrados no SIAGAS – Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas.   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As características fisiográficas influenciam a quantidade e o fluxo de águas subterrâneas e 

superficiais da bacia (Davie, 2002). A Figura 2, apresenta as características do revelo da região, a 

elevação do terreno da BHRB varia de 307,0 a 994,0 m (Figura 2a) e a declividade é 

preponderantemente plana e suavemente ondulada (Figura 2b).  

 

 

 

Figura 2. Relevo da Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras. (a) Altimetria (m). (b) Declividade (%). Sistemas de 

coordenadas: SIRGAS 2000. Projeção: UTM 24S.  

 

A Figura 3, apresenta a descrição fisiográfica da BHRB no que diz respeito a geologia, 

hidrogeologia, pedologia e uso e cobertura do solo.  
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Figura 3. Fisiografia da Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras. (a) Geologia. (b) Hidrogeologia. (c) Pedologia. (d) Uso e 

cobertura do solo. Sistemas de coordenadas: SIRGAS 2000. Projeção: UTM 24S.  

Os percentuais da área ocupada por cada característica fisiográfica, especializadas na Figuras 

2 e 3, estão detalhadamente descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição percentual de declividade, geologia, hidrogeologia, pedologia, uso e cobertura do solo na BHRB. 

Característica Área (%) Descrição 

Declividade 

(EMBRAPA, 1979) 

38,5 Plana 

37,8 Suavemente ondulados 

21,2 Ondulados 

2,4 Fortes ondulada 

0,02 Montanhoso 

Geologia 28,0  Coberturas sedimentares 

23,0 Formação Santana  

22,0   Grupo Araripe 

18,6 Formação Mauriti 

4,3 Vale do Cariri  

3,7  Plutônicas Edicardianas 

Hidrogeologia 28,3  Formação Missão Velha  

 19,5 Embasamento fraturado 

 18,0 Depósitos aluvionares 

 15,2 Formação Mauriti 

 14,7 Formação Santana  

 0,3  Formação Brejo Santo  

Pedologia 45,7 Argissolo vermelho amarelo 

 26,1 Neossolo litólico 

 13,5 Latossolo amarelo 
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 12,5 Neossolo aluviais 

 1,5 Neossolo quartzarênico 

 0,4 Gleissolos 

 0,3 Vertissolo 

Uso e cobertura 57,7 Formações savânicas 

 19,5  Formação florestal 

 10,9 Pastagem 
 4,4 Lavouras temporárias 

 4,1 Agricultura e pecuária 

 3,2 Infraestrutura urbana 

 0,1 Rios e lagos 

 

O arcabouço estrutural da geologia da BHRB é uma bacia sedimentar sob vários efeitos 

tectônicos, sendo que vários estudos apontam para a sua relevante vulnerabilidade a processos 

erosivos (Agra e Andrade, 2021; Mont’Alverne et al., 1996; Ponte, 1991). As coberturas sedimentares 

formadas por depósitos aluvionares, o grupo Araripe, e a formação Santana são constituídas por 

sedimentos inconsolidados, folhelhos, siltitos, arenitos, calcários, gipsita entre outros (Mont’Alverne 

et al., 1996). As características rochosas e a influência tectônica tornam a região deste contexto 

geológico a mais susceptível a movimento de massa (Agra e Andrade, 2021; Ponte, 1991). Tal 

contexto geológico compõem 73,0% da área da bacia.  

A hidrogeologia da bacia hidrográfica do Rio Batateiras, a qual está inserida na bacia 

sedimentar do Cariri, possui alta relevância devido a ampla disponibilidade de água subterrânea 

(Vianna, 2007). Os depósitos aluvionares correspondem aos aluviões do rio Batateiras e funcionam 

como aquíferos livres, granulares e apresentam alta permeabilidade. A formação Mauriti representa 

um aquífero livre e granular seguido de um embasamento fraturado, com espessura bastante variável 

devido à influência tectônica. A formação Missão Velha possui alto potencial hídrico e espessura 

muito variável devido à erosão. Os depósitos aluvionares, a formação Mauriti, o Embasamento 

Fraturado e a formação Missão Velha possuem sua recarga da precipitação em épocas chuvosas e da 

infiltração da água dos rios em épocas de estiagens (Mont’Alverne et al., 1996). Os sistemas aquíferos 

compostos pelas formações Exu e Brejo Santo localizam-se na parte de maior altitude da bacia, 

funcionam como aquíferos livres e granulares. A formação Santana possui camadas confinantes e 

rochas calcárias, que conferem ao aquífero características cársticas. As formações Exu, Brejo Santo 

e Santana são alimentadas majoritariamente pela precipitação (Mont’Alverne et al., 1996).   

Os solos do tipo argissolo vermelho amarelo são solos muito desenvolvidos e com 

profundidade média e alta. São formados a partir dos sedimentos da formação Brejo Santo e tem alto 

potencial para a agricultura (Leite e Marques, 1997). Entretanto, apresentam alta vulnerabilidade a 

erosão devido e déficit hídrico (IBGE, 2015). Os neossolos aluviais ocorrem ao longo do rio 
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Batateiras são solos pouco desenvolvidos e se originam dos sedimentos inconsolidados das coberturas 

sedimentares (Leite e Marques, 1997).  Os latossolos são solos profundos com camada argilosa 

desenvolvidos a partir das rochas da formação Exu (Leite e Marques, 1997).  

 O uso e cobertura da bacia possui a sua formação florestal representada pela Floresta 

Nacional do Araripe – FLONA, que é uma unidade de conservação, e localiza-se na parte superior da 

chapada do Araripe (Alencar, 2007). A parcela de formação savânica é representada por uma 

vegetação arbustiva e rasteira característica do bioma da catinga. Boa parcela da região possui o solo 

exposto devido às características do bioma, das pastagens e da agricultura, conduzindo a 

vulnerabilidade à processos erosivos (Agra e Andrade et al., 2021). A infraestrutura urbana possui 

potencial crescimento urbano formando uma conurbação (Gomes et al., 2018). Além da fisiografia é 

importante avaliar o uso das águas e a quantificação do balanço hídrico, de modo a auxiliar no 

planejamento do uso dos recursos hídricos.  A Figura 4, apresenta os percentuais das outorgas, dos 

volumes e das vazões outorgadas de acordo com o uso. 

 

 

Figura 4. Percentuais dos dados das outorgas da Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras. (a) Percentual do tipo de usos das 

outorgas. (b) Percentuais de volumes. (c) Percentuais de vazão. 

 

 Do total de 966 outorgas 41,6% foram destinadas para irrigação e 30,2% para o abastecimento 

urbano, sendo estes os principais usos para a Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras (Tabela 2). Apesar 

da maior parcela das outorgas ser concedida à irrigação, o abastecimento humano possui maior 

volume e vazão outorgados. Logo, a maior parcela do consumo de água é destinada para o 

abastecimento humano. Ademais, de acordo com as outorgas para a BHRB, existem uma maior 

parcela de pontos de captação de mananciais superficiais, dos quais 66,8% do uso é para a irrigação. 

Para os mananciais subterrâneos 36,5% do uso é para o abastecimento humano, sendo este o principal 

uso. Logo, a maior parcela das outorgas autoriza a captação de águas superficiais. Entretanto, o 

consumo de água subterrânea na região é maior. 

(a) (b) (c) 
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Tabela 2. Dados de outorgas concedidas, destinação e fontes de extração da água na BHRB. 

 Destinos Fontes da extração de água 

Dados de Outorga Irrigação Urbano Subterrâneas Superficiais Mistos 

 (%) 

Outorgas concedidas 41,6 30,2 42,5 53,1 4,6 

Volume Outorgados 15,6 71,2 64,6 28,8 6,6 

Vazões Outorgadas 36,5 55,1 61,9 27,3 10,8 

 

 De acordo com as informações hidrogeológicas da bacia, além dos valores de vazão e volume 

outorgados dos mananciais subterrâneos, ao longo da BHRB existem 1282 poços tubulares 

cadastrados na plataforma SIAGAS. Destes, 759 poços possuem dados completos de vazão que varia 

de 0,10 a 300,0 m3/h com média de 22,9 m3/h e nível estático variando de 0,6 a 143,0 m e média de 

23,6 m. Além dos poços SIAGAS, a BHRB também conta com 9 poços RIMAS e 18 poços da 

COGERH com a finalidade de monitoramento de nível estático, vazão e qualidade.  

 Em relação as informações hidrológicas e climatológicas foram analisadas as séries históricas 

das médias mensais diárias do período de 30 anos. A Figura 5 apresenta o gráfico das médias mensais 

das séries históricas para o período de 30 anos para vazão (1989 - 2019), precipitação (1990 – 2020) 

e temperatura (1990 – 2020).  

 

 

Figura 5. Médias mensais diárias das variáveis hidrológicas e climatológicas. (a) Temperatura (INMET, 2022). (b) 

Precipitação (FUNCEME, 2022). (c) Vazão (ANA, 2022). 

 Como pode ser observado na Figura 5, os valores de precipitação (Figura 5b) e de vazão 

(Figura 5c), registram valores baixos de médias mensais diárias do mês de julho a dezembro, nesse 

mesmo período as médias diárias mensais de temperatura (Figura 5a) foram altas. Ao passo que dos 

meses de janeiro a junho os valores das médias para precipitação e vazão são maiores e os de 

temperatura são menores. Em condições semiáridas o regime dos rios afluentes ao rio principal 

(b) 

 

(c) 

  

(a) 
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geralmente é intermitente, tal fato somado ao amplo potencial hídrico subterrâneo corrobora para o 

amplo uso de águas subterrâneas na região (De Lima et al., 2021).  

 O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e a conurbação dos municípios 

Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, tem aumentado a demanda por água na região, e atualmente a 

região está em situação de alerta em relação ao abastecimento (Lima et al., 2021). Os mananciais 

subterrâneos são os mais frágeis, pois a explotação de água subterrânea é superior a taxa de recarga 

(De Lima et al., 2021). Além dos desafios relacionados a disponibilidade hídrica da região, cabe 

salientar os aspectos da qualidade da água tendo em vista o aumento das fontes de poluição no espaço 

urbano (Gomes et al., 2018).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo fez o levantamento de dados e informações relativas aos recursos hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras. Para tanto, foram levantados dados e informações quanto a 

fisiografia, a hidrologia e a hidrogeologia da região. De modo a identificar e analisar os principais 

desafios no planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos. As informações geradas neste estudo 

são úteis para estimar variáveis hidrológicas e hidrogeológicas com o uso da modelagem 

computacional. A estimativa das variáveis hidrológica e hidrogeológicas são fundamentas para a 

elaboração de estratégias de uso sustentável dos recursos hídricos.  

Os aspectos fisiográficos da Bacia Hidrográfica do Rio Batateiras proporcionam o desafio 

do controle dos processos erosivos. Uma vez que o relevo possui uma alta declividade, as rochas 

sedimentares e os solos são susceptíveis a movimento de massa e o uso da terra para pastagens 

deixando o solo exposto agrava a problemática. A região passa por crescente processo de urbanização 

o que tem aumentado a demanda por água, sendo este um dos principais impactos ambientais. Os 

mananciais subterrâneos são os mais afetados considerando que 60% do consumo de água é de fontes 

subterrâneas. De modo geral os resultados demonstram que a região necessita de políticas de 

planejamento urbano visando a ocupação controlada do território e o uso sustentável da água em 

espaços urbanos.  
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