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Recursos Hídricos 

Nos estudos da natureza, utiliza-se a noção de que todos os elementos são 
integrados e interdependentes, portanto, é a relação destes que vai deter-
minar o desenvolvimento das paisagens naturais. Sendo assim, os recursos 
hídricos do estado são o resultado da estrutura geológica predominantemente 
cristalina e impermeável, que dificulta o armazenamento de água, e o clima 
semiárido, marcado pela irregularidade e escassez pluviométrica e pelas altas 
taxas de evapotranspiração. 

Nesse contexto, o sistema de drenagem é extremamente ramificado em vir-
tude da intermitência sazonal e da pouca capacidade de entalhamento dos 
rios. 

O estado do Ceará é composto por 12 bacias hidrográficas formadas basica-
mente pelos Rios Banabuiú, Coreaú, Acaraú, Parnaíba, Salgado, Jaguaribe, 
Serra-Ibiapina e Sertões de Crateús, sendo o último de grande importância 
para o abastecimento hídrico da população, tendo em vista que três bacias 
hidrográficas são formadas ao longo de seu percurso.  O Rio Jaguaribe é 
responsável por aproximadamente 54% da capacidade de armazenagem de 
água em todo o estado. Vale salientar a importância das Bacias Metropolitana 
e do Litoral, que são responsáveis pelo abastecimento das áreas de maiores 
concentrações populacionais do estado. Essas bacias são formadas pelos rios 
Ceará, Cocó, Choró e Aracatiaçu, além de pequenos rios e riachos.

A construção de açudes é uma das formas mais utilizadas pelo Governo como 
forma de armazenamento de água, sendo assim, o Ceará possui atualmente 
144 açudes monitorados pelo Programa de Gerenciamento das Águas Territo-
riais. A capacidade de acumulação desses açudes atinge a marca de 18,2 bil-
hões de metros cúbicos de água. Em 2013, o volume das águas desses açudes 
atingiu 15,3 bilhões de metros cúbicos. Entre esses açudes merece destaque o 
Castanhão, localizado na bacia do Médio Jaguaribe, que possui capacidade de 
armazenamento em torno de 6,8 bilhões de metros cúbicos, que representa 
39% da capacidade de todo o estado.
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