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infelizmente esta edição traz uma notícia muito triste: fa-
leceu, no último dia 29 de maio de 2014, o hidrogeólogo 
antônio tarcísio de las casas, um dos fundadores da 
associação brasileira de águas subterrâneas (abas). 
respeitadíssimo e muito querido no setor, empenhou-se 
para a fundação do núcleo minas gerais.  nós, da abas,  
registramos o profundo pesar pela perda deste grande 
representante das águas subterrâneas e o convidamos 
a rever a trajetória de las casas em abas informa. 
lá você vai encontrar também todos os preparativos para 
os eventos da abas, em belo Horizonte (mg),  para que 
a sociedade possa conhecer de perto a importância da  
água subterrânea, que  está passando por um momento 
de destaque em toda mídia brasileira. uma das razões é 
a crise hídrica que está assolando o estado de são Paulo 
e o nordeste brasileiro. a água subterrânea é vista como 
uma das alternativas para superar este problema e por 
isso, muito tem sido debatido em relação à sua utilização 
e captação. entre os debates, estão os temas “o controle 
e a vigilância da qualidade da água” para o abastecimen-
to humano. nesta edição, a matéria ‘água, questão de 
saúde pública’ mostra justamente as ações atualmente 
implantadas no brasil para garantir a segurança hídrica 
da população. as legislações garantem a segurança da 
qualidade da água para consumo humano, mas os gráfi-
cos apontam que, na prática, muito ainda precisa ser feito.
a seção Hidronotícias traz um especial sobre a crise 
do desabastecimento da água e o impacto da Portaria 

2914 do ministério da saúde no setor de exploração 
de água subterrânea. segundo os colunistas carlos 
eduardo quaglia giampá e Valter galdiano gonçales, 
ao restringir a perfuração em áreas onde existe a rede 
de abastecimento, a Portaria 2914 desloca a decisão 
sobre autorizar ou não a perfuração de um poço do 
gestor estadual de recursos Hídricos para o funcionário 
da área municipal da saúde, o que limita a atuação do 
setor de Perfuração de poços.
confira ainda a matéria ‘reabilitar para durar mais’, que 
aborda  a reabilitação por processo químico ou mecâ-
nico, uma solução possível para poços comprometidos 
em sua produção de água. na seção ambiente, leia 
sobre ‘os riscos da superexplotação de aquíferos’ e 
os problemas acarretados pela retirada de grandes 
vazões de água do subsolo. e por falar em retirada do 
subsolo, um dos temas polêmicos na atualidade tem 
sido a exploração de gás de folhelho e seus impactos 
nas águas subterrâneas, tema abordado na entrevista 
com o renomado pesquisador John cherry, em conexão 
internacional, e também foco do artigo opinião.
aproveitamos para reiterar o convite para envio de su-
gestão de temas que você, nosso leitor, gostaria de ler 
em nossa revista. 

um forte abraço e uma ótima leitura a todos!
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FENÁGUA - FEIRA NACIONAL DA ÁGUA
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25a FENASAN - FEIRA NACIONAL DE 
SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
25° ENCONTRO TéCNICO DA AESABESP E FE-
NASAN - FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO 
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EvENTOS APOIADOS PELA ABAS

CURSOS

HIDROLOGIA ISOTóPICA
Data: 18 e 19 de agosto de 2014
Local: são Paulo (sP)
Informações: cursos@acquacon.com.br
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NÚCLEOS REGIONAIS

ABAS Núcleo CE participa de eventos no Maranhão

ABAS Núcleo MG promove curso 
sobre modelagem numérica

Site da ABAS Núcleo RJ tem novo endereço

Curso em Cuiabá é promovido pela ABAS Centro-Oeste

a abas núcleo mg e a dHi brasil realizarão o curso 
modelagem numérica de águas em mineração, no 
período de 28 de julho a 1 da agosto de 2014. o curso 
será realizado na companhia de saneamento de minas 
gerais (coPasa), em belo Horizonte (mg) e ensinará 
como modelar computacionalmente os fluxos de água 
em uma mina, suas inter-relações e como prever e 
minimizar seus possíveis impactos, com três das mais 
sofisticadas e utilizadas ferramentas de software do 
mercado; feflow, mike she e leapflog Hydro. o evento 
é voltado para profissionais da mineração, engenheiros 
de minas, geólogos, consultores, profissionais ligados 
a órgãos reguladores e fiscalizadores, e da área de 

recursos hídricos em geral. 
o curso será ministrado por nilson guiguer, especia-

lista em modelagem numérica de águas subterrâneas, 
autor de modelos computacionais como o Visual 
modflow, flowpath, flownet, entre outros; mestre em 
Hidrologia e doutor em Hidrogeologia; bob Prucha, 
renomado especialista em modelagem integrada de 
bacias hidrológicas, geólogo, mestre em Hidrologia  e 
doutor em recursos Hídricos; marcelo freitas, espe-
cialista em exploração mineral, modelagem geológica, 
planejamento de mina e geólogo de suporte técnico 
da leapfrog no brasil.  Para mais informações, acesse 
o site www.abas.org.

a abas núcleo rio de Janeiro está passando por um 
processo de renovação do seu site e o primeiro passo 
já foi dado: o site está em endereço novo. Para encon-

trar a abas rJ na web basta acessar www.abasrj.org. 
em breve, o site será atualizado com artigos técnicos e 
notícias da área de hidrogeologia. 

a abas núcleo ceará esteve presente na 1ª edição 
da agro meio norte, realizada  no município de 
anapurus (ma) em abril, e na agrobalsas, feira que 
aconteceu no município de balsas (ma), em maio. 
“fizemos a divulgação da matéria ‘comércio invisível 
do bem mais precioso do mundo’, que está na edição 
no. 38 da revista água e meio ambiente subterrâ-
neo, já que os dois eventos são organizados pelos 
produtores de grãos instalados no maranhão, dentro 
da área do matopiba”, comenta carlos borromeu, 
presidente do núcleo. o termo matopiba denomina 

a região que reúne áreas produtivas do maranhão, 
tocantins, Piauí e da bahia, até então sem tradição 
em agricultura. são terras mecanizáveis, de um tipo 
diferente de cerrado, e constituem a mais nova fron-
teira de intensificação agrícola do brasil, baseada em 
ciência e tecnologia.

“além disso, de fevereiro a maio, a abas núcleo ceará 
também participou de reuniões que preparam a com-
posição do colegiado do comitê da bacia Hidrográfica 
(cbH) do rio munim, o primeiro a ser implantado em 
território maranhense”, confirma borromeu.

a abas núcleo centro-oeste realizou, nos dias 29 
e 30 de maio, o curso “interpretação de Parâmetros 
Hidrodinâmicos de testes de aquíferos”, no auditório 
do Parque massairo okamura, em cuiabá (mt).  o 
curso, que aconteceria no mês de abril, foi adiado para 
maio por razões técnicas e logísticas. realizado em 

parceria com a secretaria estadual de meio ambiente 
(sema), o curso voltado para geólogos e engenheiros 
de minas contou com 17 participantes. Zoltan romero 
cavalcante rodrigues, docente da universidade fede-
ral da bahia (ufba), coordenou os trabalhos nos dois 
dias de evento. 
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ABAS INFORMA

no último dia 29 de maio de 2014, a hidrogeologia 
perdeu mais um de seus representantes, que lutou 
pela visibilidade das águas subterrâneas. antônio tar-
císio de las casas, um dos fundadores da associação 
brasileira de águas subterrâneas (abas), faleceu em 
belo Horizonte (mg). formado em engenharia civil pela 
universidade federal de minas gerais (ufmg), ele di-
recionou sua carreira para a área de recursos hídricos, 
se especializando em hidrologia em Porto alegre e em 
hidrogeologia em madri, na espanha.

em 1973, ingressou na companhia de saneamento de 
minas gerais (coPasa), onde organizou e gerenciou o 
setor de recursos hídricos, tendo sido um grande entu-
siasta do uso de águas subterrâneas para abastecimento 
público. durante mais de 20 anos foi gerente da extinta 
divisão de Hidrologia.

TRABALHO NA ABAS
las casas participou da criação da abas em 1978 e 
por sua iniciativa foi criada a abas núcleo minas ge-
rais, no final de 1979. na ocasião, um grupo pioneiro 
de engenheiros e geólogos, que se interessavam pelo 
desenvolvimento técnico, científico e pela preserva-
ção da água subterrânea, iniciou um movimento para 
criação do segundo núcleo regional da associação, 
em belo Horizonte, que congregaria técnicos e em-
presas dos estados de minas gerais, espírito santo 
e rio de Janeiro. “em mg, las casas foi o principal 

Águas subterrâneas perdem Antônio Tarcísio De Las Casas

In Memorian

incentivador e empreendedor da abas, 
tendo trazido para a diretoria inúmeros 
colegas e empresas, especialmente 
os perfuradores de poços”, afirma o 
colega fernando marinho, analista de 
saneamento na coPasa.

las casas foi o segundo a presi-
dir a abas núcleo mg, nos anos de 
1985/1986, quando realizou o 1º simpó-
sio de águas subterrâneas em rochas 
fraturadas, discutindo de forma pionei-
ra a ocorrência deste recurso em um 
contexto geológico complexo e pouco 
estudado. também em 1985/1986, foi 
secretário executivo da abas nacional. 
Presidiu a abas nacional no biênio 
1987/1988. em 1992, foi presidente da 
comissão organizadora do Vii congres-
so brasileiro de águas subterrâneas (ca-
bas). Voltou a presidir a abas núcleo 

mg no biênio 2005/2006. em 2006, organizou e presidiu 
o 1º simpósio latino-americano de monitoramento das 
águas subterrâneas, realizado em belo Horizonte. 

“Pelo núcleo, las casas implantou o jornal do núcleo 
e organizou inúmeros seminários, cursos e encontros 
técnicos. Pela abas nacional, implantou o ‘quem é 
quem na água subterrânea’, precursor do atual guia 
de compras da abas”, comenta marinho. o guia de 
compras da abas  é, até hoje, uma referência na busca 
de empresas, produtos e consultoria para o setor. 

durante a solenidade de comemoração dos 25 anos 
da abas núcleo minas gerais, em dezembro de 2008, 
antônio tarcísio de las casas foi homenageado e, em 
novembro de 2012, foi homenageado novamente duran-
te a festa de confraternização de final de ano do núcleo.

las casas será homenageado no XViii congresso 
brasileiro de águas subterrâneas, próximo evento da 
abas, que será realizado em belo Horiozonte, em ou-
tubro. “infelizmente, será uma homenagem póstuma”, 
lamenta Waldir duarte costa filho, atual presidente 
da associação. 

VIDA PESSOAL
antônio tarcísio de las casas foi casado com carolina 
castello branco de las casas (in memorian) e deixa os 
filhos celina, raquel e João, além de três netos. a abas 
registra o profundo pesar pela perda e manifesta suas 
condolências à família.
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ABAS INFORMA

Programa Educativo do Aquífero Guarani recebe apoio da ABAS
situado em uma região que abrange uma área superior 
a um milhão de Km², o aquífero guarani é um dos maio-
res reservatórios de água doce do mundo, que direta e 
indiretamente responde pelo suprimento de centenas 
de cidades no brasil, argentina, uruguai e Paraguai. 

com o intuito  de divulgar e conscientizar a população 
sobre a importância deste patrimônio geológico, um 
grupo de profissionais criou o Programa educativo de 
divulgação, Valorização e geoconservação do aquífero 
guarani, lançado em maio, em botucatu (sP). segundo 
o geólogo Valter galdiano gonçales, um dos autores do 
programa e diretor d a dH Perfuração de Poços, “eliminar 
fronteiras artificiais entre as áreas do saber e manter 
como mote o conhecimento geocientífico, somando es-
forços com geólogos, geógrafos, biólogos, historiadores 
que guardam dados relevantes sobre a história geológica 
destas regiões, entre outros, será uma das metas do 
projeto na busca da divulgação destes conhecimentos, 
visando a melhor forma de garantir que a preservação 
e conservação do aquífero seja resguardada para as 
necessidades de hoje e das gerações futuras”. 

a associação brasileira de águas subterrâneas 
(abas) apoia o programa, já que é o foro e local onde 

se podem desenvolver discussões a respeito dos recur-
sos hídricos subterrâneos. “nada mais indicado do que 
levantar o assunto neste espaço e fazer dele um palco 
para debates”, observa gonçales.

PAINEIS EM RODOVIAS E PONTOS ESTRATéGICOS
entre as ações desenvolvidas pelo programa, estão 
previstos o desenvolvimento de Percursos Pedagógicos 
geológicos, a instalação de paineis em rodovias e pontos 
estratégicos de afloramento do aquífero, a implantação 
de maquetes e outros equipamentos que possam traduzir 
o estágio atual do que se conhece sobre o guarani e as 
formas de proteção e do uso duradouro de suas águas.

o foco é ter a participação de toda a população es-
tabelecida na área do aquífero, mas também é aberto 
a toda a comunidade científica. o programa já conta 
com a participação dos institutos de geociências da 
usP, da unicamP, da unesP e de vários órgãos da 
administração pública, como o serviço geológico do 
brasil (cPrm) e a Prefeitura de botucatu.  

Para participar, o contato pode ser feito pelo e-mail  
projeto.guarani@uol.com.br – aos cuidados do geó-
logo Virginio mantesso neto.
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ABAS INFORMA

Queremos dar ênfase 
ao perfurador e destacar 
a importância do 
seu trabalho para o 
abastecimento de água 
no Brasil

Eventos da ABAS, em BH, serão 
voltados para o perfurador

de 14 a 17 de outubro, belo Horizonte (mg) recebe-
rá o XViii congresso brasileiro de águas subterrâ-
neas, o XiX encontro nacional de Perfuradores de 
Poços e a Viii feira nacional da água (fenágua). 
os eventos promovidos 
pela associação brasileira 
de águas subterrâneas 
(abas) colocarão em pauta 
o tema água subterrânea e 
debaterão problemas e so-
luções relacionados a este 
recurso natural. “queremos 
dar ênfase ao perfurador e 
destacar a importância do 
seu trabalho para o abaste-
cimento de água no brasil. 
teremos um auditório onde 
serão apresentadas pales-
tras específicas para o encontro de perfuradores. 
além disso, os expositores terão espaço para 
apresentar palestras e trabalhos técnicos para seus 
clientes, o que consideramos um estímulo ao setor”, 
comenta carlos alberto de freitas, presidente do 
congresso e da abas núcleo minas gerais.

simultaneamente ao evento, a abas planeja reali-
zar uma exposição para o público em geral. com o 
tema “Venha conhecer o fundo do poço”, a exposi-
ção apresentará aos visitantes noções a respeito do 
ciclo hidrológico, da ocorrência das águas subterrâ-
neas e dos aquíferos, além de ensinamentos básicos 
sobre a perfuração de poços e a explotação de 
águas subterrâneas. tudo isso, a partir da estrutura 
de uma grande tenda que também estará disponível 
para exposição de produtos e equipamentos pelas 
empresas participantes. “águas subterrâneas são a 
principal fonte de abastecimento urbano atualmente 
no brasil e a principal fonte de água doce disponível 
no mundo. contudo, seu uso deve ser racional e em 
conjunto a medidas de preservação, para que este 
bem possa atender às demandas de abastecimento 
no país”, complementa freitas, enfatizando a impor-
tância do evento.

em relação às cotas de patrocínio, também ha-
verá novidades. a cota Amigo do Perfurador já 
está disponível para as empresas e já é um grande 

sucesso, segundo rodrigo cordeiro, da acqua con-
sultoria. o objetivo da cota é levar o perfurador aos 
eventos, com a inscrição gratuita. além do estande na 
fenágua, a empresa entrará como patrocinadora e 

sua logomarca será associada 
ao maior evento do setor de 
águas subterrâneas do país, 
durante todo o processo de 
organização e divulgação do 
congresso. 

Para adquirir o seu estande 
ou a sua cota Amigo do Per-
furador, entre em contato com 
a abas através do telefone 
(11) 3868-0724 ou do e-mail 
marketing@acquacon.com.br.

Um outro olhar para a FENÁGUA
a fenágua de 2014 vai olhar mais longe. Vamos 

buscar uma aproximação maior com a indústria e 

usuários finais, mas sem deixar de dar total aten-

ção aos nossos amigos perfuradores e clientes, 

que já tem presença fiel na feira. estamos criando 

um ciclo de palestras e cursos sobre o uso de re-

cursos hídricos, poços, operação, custos operacio-

nais, manutenções e equipamentos, que deverão 

atrair ainda mais a indústria, comércio e demais 

usuários para o evento, como um todo.

acreditamos que o novo formato expandirá as 

relações de toda a cadeia produtiva de poços, que 

envolve órgãos gestores, perfuradores, compa-

nhias de saneamento e usuários finais, criando 

oportunidades de negócios para a feira, e ao 

mesmo tempo buscando divulgar informações 

sobre a melhor forma do uso dos poços e recursos 

hídricos subterrâneos.

aguardamos vocês em belo Horizonte,

José Paulo g. m. netto, 
diretor da maxiagua soluções em água 

e presidente da iX fenágua
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CRH-SP nomeia conselheiros e debate crise hídrica 
o conselho estadual de recursos Hídricos do estado 
de são Paulo (crH) se reuniu em abril, em são Paulo 
para dar posse aos conselheiros representantes da so-
ciedade civil. representando a associação brasileira de 
águas subterrâneas (abas), o geólogo carlos eduardo 
giampá assumiu como conselheiro. 

o objetivo do encontro foi apresentar as medidas 
de enfrentamento da crise da água na região metro-
politana de são Paulo e demais regiões do estado e 
debater com urgência os planos de contingência para 
a crise do sistema cantareira. em carta assinada por 
representantes de mais de dez entidades, inclusive 
pela abas, o grupo de conselheiros pediu que o go-
verno estadual encaminhe esclarecimentos detalhados 
sobre a situação do sistema cantareira e as diretrizes 
do plano de contingência que englobe as bacias alto 
tietê e PcJ. o pedido foi encaminhado ao presidente 
do crH e novo secretário estadual de saneamento e 
recursos Hídricos, mauro arce. 

giampá representará a abas 
no crH em são Paulo

ABAS INFORMA

Morre o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé

Proposta do arquiteto lelé para o programa minha 
casa minha Vida, em salvador

“nós, do mundo da geotecnia brasileira, devemos um 
preito de homenagem e reconhecimento ao grande ar-
quiteto João filgueiras lima. foi um dos pouquíssimos 
arquitetos brasileiros que entendeu e praticou a impor-

tância do casamento do projeto arquitetônico com as 
características geológicas e geotécnicas dos terrenos a 
que se destinavam. desejo que ideias como a instalação 
de empreendimentos habitacionais em terrenos de alta 
declividade, como as do programa minha casa, minha 
Vida, iluminem nossos arquitetos e urbanistas para esse 
belo e indispensável casamento entre arquitetura e ge-
ologia”, afirma o geólogo álvaro rodrigues dos santos. 

o arquiteto João da gama filgueiras lima, conhecido 
como “lelé”, faleceu no último dia 21 de maio, aos 82 
anos, em salvador (ba). lelé desenvolveu o conjunto 
arquitetônico da rede sarah no país, nome pelo qual 
são conhecidas várias unidades hospitalares, destina-
das ao atendimento de vítimas de politraumatismos e 
problemas locomotores.

Revista Águas Subterrâneas: submeta seu artigo!
a revista Águas Subterrâneas está aberta para submissão 
de artigos científicos. o envio é gratuito e além dos artigos é 
possível também submeter resumos de teses e dissertações 
através do site aguassubterraneas.abas.org. “a submis-
são é bem simples. basta que o interessado submeta o 
resumo na seção “resumos de teses e dissertações”, 
em arquivo word, no formato exato em que foi aprova-
do em sua defesa e publicado pela sua instituição. em 
poucos dias, a publicação na revista é realizada”, expla-
na everton de oliveira, editor gerente da publicação e 
secretário executivo da associação brasileira de Águas 
Subterrâneas (abas). segundo ele, não é necessário 

enviar somente resumos recentes. “Para os autores, é 
uma forma simples e gratuita de aumentar a visibilidade 
dos seus trabalhos, uma vez que a página da revista tem 
20 mil acessos mensais”, pontua o editor.

a revista constitui atualmente um dos mais importantes 
canais de divulgação científica de assuntos relacionados 
à água subterrânea e é classificada como b2 no sistema 
qualis da capes para geociências. oliveira comenta 
que “a disponibilização gratuita de mais de 2.500 artigos 
científicos potencializou a visitação do site. na página, 
estão incluídos como suplementos todos os artigos apre-
sentados nos eventos técnicos realizados pela abas”. 
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colabore com notícias para esta seção enviando um email para redacaoabas@artcomassessoria.com.br ou para info@abas.org

Chicago Pneumatic lança aplicativo e ambiente 
virtual para intercâmbio com vendas

Trionic apresenta novos 
revestimentos e filtros para 
poços de monitoramento
a trionic – Produtos e equipamentos para Perfuração 
- coloca no mercado novos revestimentos e filtros para 
poços de monitoramento ambiental. fabricados no 
diâmetro de 1”, os produtos poderão ser utilizados 
principalmente na execução de poços provisórios e 
análises de gases.

além da qualidade técnica, os produtos possuem 
grande resistência às ações químicas do solo e dos 
contaminantes. são também de fácil instalação devi-
do às suas roscas trapezoidais de alta resistência à 
tração com anéis de vedação tipo o-ring de borracha 
nitrílica sintética buna-n, garantindo uma perfeita 
estanqueidade e gerando economia e rapidez em 
sua aplicação.

os revestimentos são produzidos em barras de um 
e dois metros. e os filtros estão disponíveis em barras 
de um metro com abertura de 0,25 mm e 0,50 mm. os 
novos produtos já estão à disposição dos profissionais 
do setor.

Sidermetal lança trépano estrela helicoidal 
para perfuratrizes percussoras

DHI desenvolve modelo 
computacional inovador para 
área de mineração
na indústria da mineração lida-se com a água diariamen-
te, seja com o excesso ou com a falta dela. com vistas à 
conservação dos recursos hídricos, as regulamentações 
sobre as mineradoras estão cada vez mais criteriosas. 
Para atendê-las, uma avaliação efetiva e integral dos 
aspectos ambientais se faz necessária. a maioria das 
ferramentas de gestão de água em mineração foca ape-
nas os aspectos gerenciais independentes envolvendo a 
água. essas ferramentas tradicionais falham em reconhe-
cer a importância da hidrologia do local da mina dentro 
do contexto da bacia hidrográfica. um balanço hídrico 
totalmente integrado em mineração deve considerar 
cada componente do ciclo hidrológico e avaliar suas 
inter-relações. o miKe sHe, desenvolvido pela dHi, é um 
modelo computacional holístico e inovador aplicado para 
elaborar um estudo de “Hidrologia de mina”, que oferece 
um embasamento técnico efetivo para compreender e 
solucionar os mais diversos desafios relacionados à 
água em mineração.

a chicago Pneumatic lança mais duas ferramentas de 
comunicação inovadoras com seus clientes e parceiros 
de vendas. a cP tool box é um aplicativo para disposi-
tivos móveis, onde o cliente visualiza o catálogo virtual 
da empresa, com informações técnicas completas e 
arquivos multimídia como vídeos e fotos relacionados 
ao uso dos produtos. Já a cP cloud é voltada aos par-
ceiros de vendas.  

o aplicativo complementa o ecatalogue, catálogo virtual 

repaginado da empresa, em interface amigável e com 
conteúdo completo dos produtos, que foi lançado em 2013 
e possui versão móvel, para consulta em smartphones 
e tablets, além de geolocalizador que permite rápida 
identificação do revendedor mais próximo.   

na comunicação com os canais de vendas, a empresa 
acaba de lançar o cP cloud, espaço dedicado à troca de 
conteúdo exclusivo, em um ambiente tecnologicamente 
avançado em termos de compartilhamento de informações. 

a sidermetal está lançando um novo produto especial-
mente indicado para perfuratrizes percussoras: é o trépano 
estrela helicoidal, que substitui com vantagens os antigos 
trépanos comuns, utilizados em sondas de percussão.

o novo trépano possui apontamento com eletrodos 
especiais, sendo um para impacto (frontal) e  outro para 

desgaste abrasivo (lateral). é indicado para aplicação em 
rochas calcárias brandas e altamente abrasivas.

sua principal vantagem é o desenho das aletas em 
formato helicoidal que aumenta o giro da composição e 
com isto reduz a incidência de desvios nas perfurações 
em rochas sedimentares.



ÁGUA E MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO   11MAIO / JUNHO 2014



12   ÁGUA E MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO MAIO / JUNHO 2014

HIDRONOTÍCIAS

carlos eduardo quaglia giampá, 
diretor da dH Perfuração de Poços

a seção Hidronotícias/recordar é Viver é de responsabilidade do autor.

A CRISE DO 
DESABASTECIMENTO D’ÁGUA 
e o impacto da Portaria 2914 do Ministério da 
Saúde no setor de exploração de água subterrânea

Do que trata a Portaria MS - 2914 ?
como as Portarias anteriores, a 2914 atualiza e regulariza 
os padrões de qualidade d’água para o abastecimento 
doméstico. sua atualização é de responsabilidade do mi-
nistério da saúde (ms) e normalmente ocorre a cada cinco 
anos, sendo sua aplicação executada por profissionais 
da agência nacional de Vigilância sanitária (anVisa). a 
Portaria que se aplicava anteriormente era a ms – 518/04
O que a Portaria altera de forma substancial?
essa Portaria introduz dois artigos que excluem a alterna-
tiva de captação e abastecimento por água subterrânea 
como uma fonte de suprimento e abastecimento humano, 
em áreas onde já exista a rede de abastecimento coletivo.
Qual é a alteração proposta?
ela propõe uma mudança fundamental no que diz respeito 
ao funcionamento do setor de perfuração de poços. ao 
restringir a perfuração em áreas onde existe a rede de 
abastecimento, ela, na prática, desloca a decisão sobre au-
torizar ou não a perfuração do gestor estadual de recursos 
Hídricos para o funcionário da área municipal da saúde.  

assim, esta função que deve ser uma atribuição de quem já 
a exerce por direito e conhecimento – ou seja, as secretarias 
estaduais de recursos Hídricos e quando necessário as secre-
tarias de meio ambiente, em ações colegiadas, por serem de 
fato os gestores estaduais -, deixam de ser em favor de outras 
áreas (que a despeito do conhecimento sobre a qualidade da 
água e de sua competência em outras atividades) que não 
estão preparadas e não tem atribuição para esta função.

no caso do estado de são Paulo esta função é exercida pelo 
departamento de águas e energia elétrica (daee), capacitado 
a gerenciar, fiscalizar, conceder ou não as licenças de perfu-
ração e outorgas para a exploração das águas subterrâneas.

a questão da qualidade da água e da necessidade de a 
mesma atender aos padrões definidos na Portaria 2914 é 
uma outra parte do assunto, ao qual toda e qualquer água, 
qualquer que seja sua fonte de produção, deverá atender.
Quais são os artigos inseridos na Portaria?
•ARTIGO 12 – Parágrafo único – A autoridade municipal de 
saúde pública não autorizará o fornecimento de água para 
consumo humano por meio de solução alternativa coletiva, 
quando houver rede de distribuição de água, exceto em 
situação de emergência e intermitência.
•ARTIGO 16 - A água proveniente de solução coletiva ou 

individual, para fins de consumo humano, não poderá ser 
misturada com água da rede de distribuição.
Quais as ações empreendidas contestando essa Portaria?
o conselho estadual de recursos Hídricos (crH) do esta-
do de são Paulo, responsável pela execução do Programa 
estadual de recursos Hídricos, questionou a Portaria antes 
mesmo dela vir a ser publicada. também a associação 
brasileira de águas subterrâneas (abas) e a associação 
Paulista de Perfuradores de Poços (aPPeP) questionaram 
o ministério através de instrumento extra-judicial.
Como está o andamento do processo?
em 27 de abril de 2012, o ms respondeu ao crH, reco-
nhecendo a pertinência da solicitação e as justificativas de 
escassez de recursos hídricos em vários locais do estado 
- nos sistemas integrados de gerenciamento de recursos Hí-
dricos, mencionado na moção crH 08/11. sugere, então, o 
estabelecimento de uma legislação estadual entre os órgãos 
gestores, de saúde e meio ambiente, já que essas questões 
estariam respaldadas na lei de saneamento no. 11.445/07. 

em abril de 2014, o ms informou que deixava de consi-
derar o documento enviado pela abas e aPPeP, e qualquer 
manifestação, crítica, sugestão etc, poderia ser feita em um 
site específico. o documento elaborado e enviado ao ms, 
se encontra disponível no site da abas e procura mostrar 
ao legislador, que pode não conhecer da atividade, o que 
ela representa para o país, qual é o tamanho deste merca-
do, de que forma ele atua etc. Procura, assim, demonstrar 
a atitude errada que foi a de incluir na Portaria os artigos 
que limitam a atuação do setor. 

quanto à posição adotada pelo ministério da saúde, não 
haverá alternativa a não ser nos posicionarmos por meio 
do site criado. mas deve ficar claro que isto não deixa de 
ser um pequeno passo em um processo que se arrasta há 
mais de dois anos. e não deixa de ser também uma forma 
de literalmente ‘jogar para frente’ o problema e deixar que 
outro avalie e discuta o que se questiona e propõe.
Há reflexos para a sociedade? Quais?
tomando o caso do estado de são Paulo, pode-se dizer 
que o momento atual de escassez de água das regiões 
metropolitanas de são Paulo e de campinas recoloca em 
pauta a restrição provocada pela Portaria 2914 e o seu 
reflexo na sociedade.

a situação de uma estiagem prolongada pelo desequi-
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líbrio no regime de chuvas está colocando em cheque o 
sistema vigente de abastecimento de água. não está se 
discutindo aqui se houve ou não falha no planejamento, 
de defasagem da adoção de medidas, mas, sim, a da 
necessidade de se olhar o assunto de maneira integral.

o objetivo é chamar a atenção dos nossos administra-
dores em âmbitos nacional, estadual e regional (e também 
da sociedade civil) para a necessidade de se discutir e 
aprovar planos de longo prazo, que não sejam alterados a 
cada mudança de uma diretoria de quaisquer dos órgãos 
a quem cabe a gestão.
A questão é de como suprir de água a população das 
regiões metropolitanas situadas entre Sorocaba, Pira-
cicaba, passando por Campinas, São Paulo, Vale do 
Paraíba e chegando à Grande Rio de Janeiro?

são várias as questões e, hoje, quando se discutem al-
ternativas, não se pode deixar de observar que as políticas 
públicas e os planos diretores, como estão, privilegiaram 
tão somente a captação da água superficial em detrimento 
das águas subterrâneas. 
E onde entra a água subterrânea neste contexto?
nas dimensões em que se coloca o desafio e no próprio 
contexto hidrogeológico em que se situa a região metro-
politana de são Paulo (rmsP), é certo que não seria viável 
pensar em abastecimento sustentado prioritariamente pela 
exploração de águas subterrâneas – à exceção do Vale 
do Paraíba que apresenta outra condição, extremamente 
favorável quanto à disponibilidade de águas subterrâneas.

mas, se o crH/daee estima que a contribuição do 

manancial subterrâneo na rmsP é da ordem de 10 m³/
segundo (o 4o manancial e equivalente a 30% da água 
proveniente do sistema cantareira), o que fazer não 
somente para manter este suprimento como até mesmo 
incrementá-lo em áreas estratégicas?
Por que se impor uma restrição à perfuração de poços 
e à exploração de água subterrânea, quando se observa 
esta situação de desequilíbrio?
esta situação não está presente somente em sP e se estende 
por todas as regiões metropolitanas e inclusive em cidades 
de menor porte. essa restrição da Portaria é nacional. a título 
de uma conclusão equivocada de que o poço provoca danos 
ambientais e qualitativos às águas subterrâneas, não se jus-
tifica, em absoluto, a exclusão dessa alternativa como forma 
de abastecimento complementar ou alternativa. efetivamente 
não é o poço que provoca essa situação. atrás da perfuração 
de um poço estão profissionais preparados e responsáveis 
técnicos, assim como se observa a presença de responsável 
técnico em toda a cadeia da área de saneamento.

deve-se destacar que a água subterrânea tem se consti-
tuído numa importante fonte de suprimento de vários seto-
res e pode ser incrementada. do ponto de vista estratégico, 
não haveria razões para não se dispor dessa alternativa 
em áreas que não podem correr risco de falta de água, 
entre elas, hospitais e locais com grande concentração de 
pessoas como universidades, shoppings, condomínios e 
também o setor industrial.

Valter galdiano gonçales, diretor da dH Perfuração 
de Poços, colaborou com a seção
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A reabilitação por processo químico ou mecânico pode ser a 
solução para poços comprometidos em sua produção de água

Tatiane Bueno

Reabilitar para durar mais
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O poço é um equipamento vivo, que precisa ser 
observado por seu usuário de forma atenta para 

que possa oferecer água de qualidade e ter uma vida 
útil longa. Por ser vivo, apresenta evidências de que 
está com problemas, como por exemplo, a diminui-
ção do volume e a turbidez de água produzida, além 
de repetidos danos no equipamento hidráulico. “tais 
problemas podem vir de avarias na estrutura, danos 
em revestimentos, desplacamentos ou obstruções de 
filtros e fraturas causadas pela precipitação de sais 
diluídos na água. ou ainda, pela proliferação de fungos 
e bactérias”, descreve o vice-presidente da associação 

brasileira de águas subterrâneas (abas), claudio 
Pereira de oliveira.

em casos em que o usuário não fez a manutenção 
adequada do poço e este apresenta os problemas cita-
dos, é necessário realizar uma análise para averiguar se 
há a possibilidade de reabilitação do poço ou se a única 
opção é desativá-lo. “no passado, se tinha a ideia ab-
solutamente errada de que quando um poço apresenta 
um problema, o abandona e parte para um novo, o que 
é errado. Hoje é até um contrassenso, pois pregamos a 
preservação dos poços e aquíferos”, conta José Paulo 
g. m. netto, geólogo da maxiágua soluções em água.

QUANDO REABILITAR?
a investigação das causas que resultam nestes tipos de 
problemas podem se tornar complexas, pois frequen-
temente atuam diversos fatores inter-relacionados, que 
exigirão a atuação de técnicos  experientes e habilitados. 
“qualquer poço em funcionamento pode apresentar 
algum tipo de problema, e necessitar  de algum tipo de  
manutenção e reabilitação”, observa oliveira.

Para a correta reabilitação de um poço, “é muito 
importante a determinação do real motivo causador 
do problema, pois a partir daí será possível aplicar 
o método mais adequado na reabilitação”, explica 
oliveira. “quando o poço perde de 5% a 7% de sua 

capacidade específica, já está na hora da reabilitação”, 
alerta netto.

Vale observar que realizar a manutenção da bomba e 
do poço não é reabilitá-lo. “Pela simplicidade atual das 
metodologias, hoje os processos de manutenção se 
confundem com processos de reabilitação, em que a 
reabilitação acaba sendo uma operação mais detalhada 
e para os casos nos quais o poço apresenta forte queda 
de vazão, é necessária uma operação mais robusta”, 
explica netto. a partir do momento em que os técnicos 
indicam a reabilitação, é hora de decidir então qual 
processo utilizar: químico ou mecânico.
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vice-presidente da 
abas
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o processo químico 
é focado na limpeza 
química e desinfec-
ção. utiliza-se o prin-

cípio da ação diluidora de compostos químicos 
especiais, inofensivos ao ecossistema e à 
saúde, porém eficazes no saneamento das 
condições ambientais dos poços. “Há casos 
de ocorrências e eliminação de ferro bactérias 
através da injeção de  co2 (gás carbônico) nos 
filtros, havendo também o saneamento do en-
torno do poço e no aquífero”, explica oliveira. 

este processo altera momentaneamente a temperatura. 
segundo netto, também podem ser utilizados químicos, 
à base de ortofosfatos de características ácidas, “que 
permitem operações com pH baixo, possibilitando maior 
dissolução dos metais e das incrustações, fazendo com 
que se mantenham dissolvidas durante as operações e, 
permitindo assim, sua  eficiente remoção”.

Já o processo mecânico visa à aplicação de procedimen-
tos físicos com objetivo de retirar materiais que estejam no 
interior do poço, sejam incrustações ou em suspensão, e até 
mesmo que estejam obstruindo a passagem do equipamen-
to de bombeamento. oliveira conta que, dependendo da 
situação, podem ser utilizados diferentes tipos de processos 
mecânicos de limpeza. os mais usuais são o escovamento, 
Jateamento de água e air lift, mas existem outros métodos, 
como o feito na alemanha, em que são realizadas micro 
detonações  no interior de filtros (metálicos), com objetivo 
de exterminar as incrustações externas. os processos me-
cânicos são recomendados principalmente para casos em 
que somente a limpeza química não produz bom resultado, 
portanto há a necessidade de procedimentos de limpeza 
mecânica concomitante, que por geralmente serem mais  
agressivos, podem apresentar efeitos mais rápidos.

o vice-presidente da abas, claudio oliveira, explica 
que “no entanto, há que se ter cuidado na intensidade 
da aplicação de ambos os processos, pois dependendo 
das condições em que se encontram os poços, poderão 

ocorrer danos à estrutura dos mesmos.” segundo ele, 
além destes processos, há também serviços especiais, 
como: pescarias de equipamentos caídos ou aprisiona-
dos no interior de poços; instalação de revestimentos, 
filtros, pré-filtros, cimentações e isolamentos.

Humberto neto, geólogo da Hidrocon, atende em sua 
região, no nordeste, principalmente as indústrias químicas 
dos pólos industriais e as companhias de saneamento 
“que demandam basicamente manutenção preventiva, 
com a qual se pretende ampliar de forma significativa 
a vida útil do poço, e de manutenção corretiva, em que 
são aplicados procedimentos  visando a reabilitação dos 
poços e o seu retorno às condições operacionais plenas”.

neto, da Hidrocon, explica que nas operações de manu-
tenção de poços tubulares profundos a empresa utiliza uma 
metodologia que incorpora inicialmente uma inspeção do 
poço utilizando o método do telediagnóstico com imagens 
a cores. “tal processo consiste em um circuito fechado de 
televisão, o qual possibilita a descida de uma câmara de 
vídeo no interior do poço, com visor lateral e de fundo, ins-
pecionando de forma detalhada os revestimentos e filtros 
da coluna de completação. as imagens geradas dessa 
inspeção são acompanhadas na superfície por um monitor 
e gravadas em dVd”, diz. a partir da interpretação dos re-
sultados do telediagnóstico, são definidos os procedimentos 
de manutenção preventiva ou corretiva a serem aplicados no 
poço. segundo ele, na manutenção corretiva são utilizados - a 
depender do caso - cimentações do fun-
do do poço, isolamento de intervalos e até 
mesmo completação telescópica total ou 
parcial da zona de captação e câmara de 
bombeamento. “os trabalhos executados 
de forma profissional e com utilização da 
melhor tecnologia não acarretam proble-
mas ao poço”, observa neto.

José Paulo g. m. netto, geólogo 
da maxiágua soluções em água

PROCESSO PODE SER QUÍMICO OU MECâNICO
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VANTAGENS DA REABILITAÇÃO
como nos últimos anos as empresas passaram a fazer 
contas mais justas e comprovaram que é muito mais 
barato reabilitar um poço do que deixar o problema 
se agravar, de forma muitas vezes irreversível, hoje há 
cada vez menos resistência à reabilitação. “temos que 
considerar as questões legais de abandono de poços 
e novas licenças de Perfuração e outorga de uso para 
os poços. a reabilitação e a manutenção de poços não 
tem que ser tratada como despesa”, avalia netto.

além da questão financeira, a principal vanta-
gem da reabilitação é o prolongamento da vida útil 
dos poços. Já as vantagens do processo químico 
ou mecânico são relativas ao custo de aplicação. 
os processos químicos envolvem menores inves-
timentos, no entanto “muitas vezes a aplicação 
conjunta de ambos os processos é necessária, 
produzindo resultados excelentes”, explica clau-
dio Pereira de oliveira.
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ÁGUA, QUESTãO DE

crescente contaminação encontrada nos mananciais 
superficiais e subterrâneos de todo o mundo tem 

causado preocupação aos órgãos responsáveis pela sua 
qualidade. no brasil, a falta de investimentos em sanea-
mento básico nas últimas décadas reflete diretamente na 
qualidade e na segurança da água para consumo huma-
no. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o país 
que detém 12% das reservas de água doce do planeta 
amarga a 112ª posição no quesito saneamento básico, 
em um levantamento feito com 200 países. o estudo, 
divulgado em março de 2014, foi realizado pelo instituto 
trata brasil, em parceria com o conselho empresarial 
brasileiro para o desenvolvimento sustentável.

A

Processo de 
monitoramento 
da qualidade é 
fundamental para 
mensurar os índices 
de potabilidade, 
especialmente 
da água para 
abastecimento 
público; alertar 
sobre as 
alterações em 
suas características 
físicas, químicas 
e biológicas é 
questão de saúde 
pública

SAÚDE PÚBLICA
larissa straci
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 em relação às águas subterrâneas, 
a ocorrência mais comum no estado 
tem sido a contaminação por nitrato. 
(Veja a matéria “Um vilão chamado 
nitrato” na ed. 38) luciana martin 
rodrigues ferreira, pesquisadora do 
instituto geológico (ig) apresentou 
resultados do monitoramento da pre-
sença de nitrato no aquífero bauru e 
destacou que quanto mais produtivo for o aquífero, mais 
será vulnerável a este tipo de contaminação. “o monito-
ramento observou algumas áreas com valores acima do 
padrão de potabilidade, que é de 10 mg/l. outras áreas 
apontaram valores acima de 5 mg/l, valor de prevenção 
estabelecido pela cetesb. em Presidente Prudente, 
encontramos concentrações de 46 mg/l; em marília, apro-
ximadamente 17 mg/l e em bauru 15 mg/l.  essas con-
centrações estão nas áreas centrais desses municípios, 
que são áreas com maior densidade populacional e com 
rede de esgoto mais antigas”. segundo a pesquisadora, 
o objetivo do projeto, finalizado em 2012, foi correlacionar 
os processos de urbanização e a distribuição do nitrato 
nas águas do aquífero bauru. o estudo foi desenvolvido 
em parceria com o instituto de geociências da usP e a 
universidade de Waterloo, no canadá.

ESTUDOS APONTAM CONTAMINAÇÃO SUPERFICIAL E SUBTERRâNEA 
durante o workshop, elayse maria Hachich, gerente do 
setor de microbiologia e Parasitologia da cetesb, mos-
trou resultados de monitoramento das águas interiores 
do estado. durante quatro anos foram analisadas 550 
amostras de pontos de captação. destas, 36,8% aponta-
ram resultados positivos para giárdia e cryptosporidium, 
protozoários frequentemente associados a surtos de 
doenças por via hídrica, que causam diarreia severa tanto 
em pessoas quanto em animais. a giárdia predominou 
em todos estes pontos de captação e somente 4,5% das 
amostras deram resultados positivos para cryptospori-
dium. “a partir destes dados, a cetesb e a faculdade de 
saúde Pública da usP conduziram um trabalho no qual foi 
feita a análise de risco dos mananciais e chegamos a um 
resultado bastante desfavorável. o risco de infecção atual 

aceitável pela ePa (agência 
de Proteção ambiental ame-
ricana) é de 10 -4  e o risco de 
infecção calculado para giár-
dia em treze destes pontos de 
captação variou entre 10-1  e 
10-3, em desacordo, portanto,  
com o risco de infecção acei-
tável pela ePa”, afirma elayse.

da uma redução de 23% nos pontos de captação que 
apresentavam índices de qualidade considerados ótimos 
ou bons. os rios e reservatórios onde há coleta seis 
vezes por ano para avaliação em laboratório fornecem 
água para 22 milhões de habitantes, mais da metade da 
população paulista. cerca de 80% dos municípios do 
estado captam água subterrânea, segundo a cetesb.  

leila de carvalho gomes, diretora de Procedimentos 
de outorga e fiscalização do departamento de águas 
e energia elétrica (daee) explicou, durante o workshop 
“água e saúde”, promovido pelo centro de Vigilância 
sanitária (cVc) de são Paulo e pela faculdade de saúde 
Pública da universidade de são Paulo (usP), em maio, 
que o controle e a vigilância da qualidade da água é 
um tema importante e bastante caro ao estado de são 
Paulo. “não só pelo momento que vivemos de escassez 
de água, mas pela quantidade de bacias em situação 
crítica, tanto as de água superficial quanto as de águas 
subterrâneas. muitas vezes, esta preocupação está mais 
voltada para a qualidade do que para a quantidade”.

leila de carvalho gomes, diretora 
de Procedimentos de outorga e 
fiscalização do departamento de 
águas e energia elétrica (daee)

no estado de são Paulo, outra má notícia: a quanti-
dade de pontos de captação de água com qualidade 
ruim ou péssima para o abastecimento público subiu 
50% em rios e reservatórios paulistas, em 2013. relatório 
divulgado no início de maio pela companhia ambiental do 

estado de são Paulo (cetesb) 
revela que em 18% dos 76 pos-
tos de monitoramento, a água 
apresentava índices elevados 
de substâncias tóxicas, exigindo 
um tratamento especial antes do 
consumo. em 2012, a reprovação 
atingia 12% da rede.  Houve ain-

luciana martin rodrigues 
ferreira, pesquisadora do 
instituto geológico (ig)

elayse maria Hachich, gerente 
do setor de microbiologia e 

Parasitologia da cetesb
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Implementação 
do VIgIagua

Em 2013:
4.019 municípios (72%) 
com dados de cadastro, 

controle e vigilância

Municípios 
com o Vigiagua 
implementado 
em 2013

CAPA

LEGISLAÇõES GARANTEM A SEGURANÇA DA ÁGUA PARA CONSUMO

e a de excesso em outros lugares. mas o 
desafio maior é desenvolver as políticas 
públicas e os seus programas de forma 
integrada, com uma visão holística de 
todo o processo e de forma intersetorial. 
somente em parceria vamos conseguir re-
solver os problemas e pensar em soluções 
viáveis para garantir a segurança da água 
para consumo humano”, orienta Jamyle. 

rosângela Pacini modesto, gerente 
do setor de águas subterrâneas da 
cetesb, comenta que a resolução 
conjunta sma/ serH, ses nº 3 define 
procedimentos integrados para controle 
e vigilância das soluções alternativas 
coletivas de abastecimento para consu-
mo humano proveniente de mananciais 
subterrâneos. “essas soluções são clas-
sificadas em: captação para uso próprio, 

poços comunitários ou condominiais ou captação de 
água para uso de terceiros, que seria o uso de água por 
veículos transportadores. o controle e a vigilância da 
água para consumo são definidos nesse procedimento, 
através da avaliação da área em torno do poço, em um 
raio de 500 metros, visando identificar principalmente as 
áreas contaminadas e as fontes potenciais de poluição, 

Jamyle calencio grigoletto, 
do ministério da saúde (ms)

Jamyle calencio grigoletto, analista 
técnica de Políticas sociais do mi-
nistério da saúde (ms), declara que, 
em relação à legislação, a gestão 
das águas no brasil teve um avanço 
considerável, após a criação da lei de 
recursos Hídricos (lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997), que instituiu a Política 
nacional de recursos Hídricos. “em 
2007, foi implantada a lei nacional de 
saneamento, após muita briga, pois foi 
uma lei que demorou muito para sair, 
mas, enfim, conseguimos. o decreto 
regulamentador nº 7.217 veio depois, 
em 2010. além disso, as portarias de 
potabilidade da água que estão sen-
do publicadas desde 1977, também 
estão contribuindo com a melhoria na 
gestão, principalmente em relação à 
água para consumo humano.” segundo ela, a funda-
ção nacional de saúde (funasa) em 27 de fevereiro 
atualizou a Portaria 190, que estabelece as diretrizes 
do apoio ao controle da qualidade da água para con-
sumo e, inclusive, cita o plano de segurança da água. 
“apesar do avanço, nós temos enormes desafios com 
a situação crítica de falta de água em alguns lugares 
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que podem afetar a qualidade da 
água captada”. segundo rosângela, 
o interessado deverá solicitar o pa-
recer da cetesb sobre a presença 
de áreas contaminadas e quais os 
contaminantes presentes na região. 
“se for uma área de restrição e 
controle, a partir destes dois dados 
o daee vai avaliar a possibilidade 
de autorização para a perfuração do 
poço e todos os outros atendimen-
tos necessários para a perfuração. 
mediante isso, o usuário poderá soli-
citar o direito de uso da água, desde 
que tenha o cadastro na Vigilância 
sanitária e desde que as análises 
químicas do poço sejam produzidas 
com regularidade”.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BRASIL

rosângela Pacini modesto, 
gerente do setor de águas 
subterrâneas da cetesb

o Programa de Vigilância da qua-
lidade da água para consumo 
Humano (Vigiagua) desenvolve 
ações para assegurar a qualidade 
dos sistemas e soluções alterna-
tivas de abastecimento de água, 
identificando e intervindo em situa-
ções de risco à saúde dos consumi-
dores. o Vigiagua foi concebido 
tomando por base os princípios 
e diretrizes do sistema único de 
saúde (sus), com indicadores de 
qualidade da água para consumo 
humano definidos, por meio de me-
todologia proposta pela organiza-
ção mundial da saúde (oms), que 
subsidiaram o desenvolvimento 
do sistema de informação de Vigi-
lância da qualidade da água para 
consumo Humano (sisagua).

“o ministério da saúde considera 
que, quando o sistema de informa-
ção possui dados de cadastro das 
formas de abastecimento, dados 
de monitoramento do controle, 
que é realizado pelas companhias 
de abastecimento, e dados da vigi-
lância da qualidade da água, que 
são coletados pelas secretarias de 
saúde, isso significa que as ações 

básicas do programa estão sendo 
desenvolvidas e o Vigiagua está 
implementado naquele local”, 
avalia Jamyle calencio grigoletto, 
do ms.

segundo ela, em 2013, o ms 
possuía dados de cadastro, con-
trole e vigilância de 4.019 municí-
pios de todo o brasil no sisagua.  
“em são Paulo, 88% dos municí-
pios estão com as informações no 
sistema. Pode ser que mais muní-
cipios coletem as informações e 
não as incluam no sistema, mas 
este é um percentual bastante alto. 
apenas 8% dos municípios paulis-
tas não cadastraram informação 
alguma”, esclarece.

Jamyle observa que, muitos 
municípios brasileiros podem estar 
coletando mais informações do 
que as que constam no sisagua, 
principalmente em são Paulo, onde 
existe outro sistema de informação, 
que é o Proágua. “é um esforço 
enorme para os municípios alimen-
tar dois sistemas e, por isso, tenta-
remos resolver a questão este ano, 
pois sabemos que existem muitas 
outras amostras que poderiam 
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estar no sistema nacional”. 
Pelos dados do sisagua de 2013 

é possível observar que as regiões 
norte e nordeste possuem uma 
grande quantidade de sistemas de 
abastecimento de água para con-
sumo humano (saa) sem nenhum 
tipo de tratamento de esgoto. “no 
estado de são Paulo, dos 2011 
sistemas cadastrados no sisagua, 
apenas 17 estão sem tratamento. é 
um percentual muito baixo, um dado 
considerado excelente. em compara-
ção, no Pará, de 1022 sistemas, 782 
estão sem tratamento, um percentual 
altíssimo. esse dado parece absur-
do quando temos no país uma lei 
de saneamento, mas infelizmente 
ainda temos tudo isso no norte e no 
nordeste do país”, lamenta Jamyle.

em relação às soluções alternati-
vas coletivas de abastecimento de 
água para consumo humano (sac), 
é possível perceber através dos 
dados que a maioria não apresenta 
tratamento. “Por isso, nós temos 
trabalhado por meio da gestão in-
tegrada com os órgãos ambientais, 
órgãos de recursos hídricos e os 
da saúde, para tentarmos alterar 
essa realidade, que é considerada 
um grande risco à saúde”, pontua 
a representante do ms. 

CONTROLE NO ESTADO DE SÃO PAULO

as ações de vigi lância da 
qualidade da água fazem parte 
das ações de rotina do estado 
paulista, há muitos anos. “até 
1986, elas aconteciam de for-
ma pontual e por demandas 
isoladas. a partir da criação do 
centro de Vigilância sanitária 
(cVs) naquele ano, elas foram 

sistematizadas. a criação do centro trouxe um novo 
conceito do que era a vigilância e com isso foram 
implantadas definições de mobilização, eliminação e 
prevenção de riscos à saúde”, explana rubens José 
mário Junior, do cVs. ele comenta que, em 31 de 
janeiro de 1992, por meio da resolução ss-45/92, foi 
institucionalizado o Programa de Vigilância da quali-
dade da água para consumo Humano (Proágua), 
uma referência no estado, que serviu de base para 
a criação do sisagua, que é nacional. “especifica-
mente, o programa visa reduzir a morbimortalidade 
por doenças de veiculação hídrica, melhorar as 
condições sanitárias do sistema de abastecimento, 

rubens José mário Júnior, da 
Vigilância sanitária de sP

SAA e SAC sem tratamento • regiões CO, SE e S 

SAA e SAC sem tratamento • regiões N e NE 
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avaliar e gerenciar riscos à saúde associados à qua-
lidade da água.” 

fábio netto moreno, gerente do setor 
de águas interiores da cetesb, res-
salta que a companhia alimenta dados 
da rede básica de monitoramento de 
águas superficiais e subterrâneas para 
fornecer um diagnóstico geral dos recur-
sos hídricos no estado. são 384 pontos 
de monitoramento, com frequência bi-
mestral, que compreende a análise de 
cerca de 60 variáveis físicas, químicas 
e biológicas. “essa rede básica está 
sendo incorporada à rede federal de 
monitoramento da agência nacional de 
águas (ana)”, pontua.

o monitoramento automático é realiza-
do a cada hora e mede parâmetros como 
oxigênio dissolvido (od), pH, tempera-
tura, condutividade elétrica e turbidez. 
“em relação às aguas subterrâneas, a 
rede conta com 272 pontos e gera um 

diagnóstico das águas subterrâneas brutas, visando tam-
bém subsidiar ações de prevenção e controle da poluição 

do solo e da água subterrânea”, detalha 
moreno. o monitoramento das águas 
subterrâneas é realizado semestralmente 
e mede mais de 40 parâmetros físicos, 
químicos e biológicos.

INICIATIVA QUE FAZ A DIFERENÇA
o tema “segurança Hídrica e controle 
da qualidade da água” foi debatido 
por especialistas durante o workshop 
água e saúde promovido pelo centro 
de Vigilância sanitária de são Paulo e 
pela faculdade de saúde Pública da 
universidade de são Paulo (usP). o 
evento foi realizado nos dias 14 e 15 de 
maio de 2014 na faculdade de saúde 
Pública da usP, em são Paulo (sP), e 
contou com palestras de 15 especia-
listas de diversos órgãos responsáveis 
pela água no estado. 

fábio netto moreno, 
gerente do setor de águas 
interiores da companhia 
ambiental do estado de 
são Paulo (cetesb)
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sp.gov.br - em fevereiro de 2014, informava que “devido 
à intensa estiagem um lençol freático do sistema itararé 
rebaixou a ponto de impossibilitar a captação de água. 
o poço da colina fica a 120 metros de profundidade 
e está sofrendo as consequências da falta de chuva”. 

outro exemplo de rebaixamento em terras paulistas 
acontece em ribeirão Preto, cidade abastecida ex-
clusivamente pelo aquífero guarani. Para gerenciar a 
situação,  otavio galembeck, geólogo do departamento 

As águas subterrâneas 
são alternativa para 
o abastecimento da 
população, porém 
a superexplotação 
pode acarretar sérias 
consequências
tatiane bueno

Os riscos da 
superexplotação 

de aquíferos
É verdadeira a afirmação que as águas subterrâneas 

são uma possibilidade viável e de qualidade para o 
abastecimento. no entanto, é preciso muito cuidado com 
o planejamento e o uso deste recurso para evitar sérias 
consequências como a superexplotação e o rebaixamento 
dos aquíferos, o que acaba causando o afundamento  do 
solo. a situação já é vivenciada no brasil e no mundo, em 
locais que têm seu abastecimento nesta fonte.  

Portal da Prefeitura de americana (sP) – americana.

em dezembro de 2001 uma subsidência de cerca de 40 
metros de diâmetro surgiu no distrito de Hauraki, nova 
Zelândia. o acidente aconteceu devido ao rebaixamento do 
lençol freático para operação de uma mina de ouro
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SUPEREXPLOTAÇÃO é REALIDADE EM MANAUS
sem o gerenciamento eficaz da explota-
ção das águas subterrâneas, além de não 
termos o recurso hídrico e comprometer-
mos o abastecimento das gerações futu-
ras, há também o risco do rebaixamento 
do solo, fato que tem acontecido em 
manaus (am), afirma carlos José bezer-
ra de aguiar, hidrogeólogo do serviço 
geólogico do brasil (cPrm) em manaus. 
a explotacão das águas no estado do 
amazonas começou no final dos anos 
1970. segundo ele, “na época não se 
tinha ideia do potencial aquífero, apenas 
que as vazões se mostravam sempre 
significativas, à medida que novos poços 
eram perfurados”.

Hoje, 45 anos depois, manaus tem 
mais de 15 mil poços, porém a maioria 
é de poços rasos. a cidade é abastecida 
essencialmente por águas provenientes 
do rio negro (75%) e o restante por água 

subterrânea. “no entanto, como o local 
de captação da principal estação de 
bombeamento (localizada na zona oeste 
da cidade) é distante, até o final de 2013 
as zonas norte e leste eram abastecidas 
exclusivamente por águas subterrâneas, 
o que ocasionou mais de 130 metros de 
rebaixamento das águas nesse local”, 
ressalta aguiar.

desde os anos 1970, foram perfurados 
211 poços profundos na cidade, sendo 
que até o final de 2013, 132 estavam em 
atividade e tinham vazão média superior 
a 40 m3/h e eram bombeados 24 horas 
por dia. esses poços representavam mais 
de 60% da explotação total do aquífero 
alter do chão, mas, segundo aguiar,  
“uma nova estação de bombeamento 
de águas, também no rio negro, entrou 
recentemente em atividade e aos poucos 
os poços vêm sendo desativados”.

em recife (Pe), a superexplotação do 
principal aquífero da região, o beberibe, 
ocorre há mais de 15 anos e onde a 
água já foi jorrante os níveis chegam a 
mais de 100 metros de profundidade em 
alguns locais, relata o geólogo Waldir 
duarte costa. lá, cerca de 30% do abas-
tecimento provém do manancial hídrico 
subterrâneo. segundo matéria publicada 
no jornal diário de Pernambuco em março 
de 2014, a profundidade dos poços foi 
de 89,13 metros em 2003 para 110,61 
metros em 2005. 

O RISCO DO AFUNDAMENTO DO SOLO
a explotação de águas subterrâneas tem 
provocado importantes rebaixamentos de 
solo em vários locais, como por exemplo 
bangcoc (tailândia), Jacarta (indonésia), 
Xangai (china) e nova orleans (eua), se-
gundo levantamento da universidade de 
utrecht, na Holanda. “conhecido como 
subsidência, o movimento descendente 
da superfície do terreno é distinto de ou-

tras formas de movimento de massa, já 
que o deslocamento lateral é de pouca 
importância e, em geral, de magnitude 
desprezível” explica aguiar, da cPrm. 
a subsidência pode ser provocada por 
um grande número de fenômenos, entre 
eles a extração dos fluidos do subsolo e 
a desidratação das argilas. a velocidade 
de subsidência varia de vários metros por 

de águas e energia elétrica – daee, da 
secretaria de saneamento e recursos 
do estado de são Paulo, explica que foi 
criada uma deliberação (deliberação 
cbH-Pardo 171, de 22 de junho de 

2012), que estabelece áreas de restrição 
e controle temporário para captação e 
uso das águas subterrâneas, em virtude 
do rebaixamento que vem ocorrendo no 
aquífero guarani.
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o rebaixamento do solo pode ser identificado de várias 
maneiras: por colapso, por recalque diferencial ou geral 
e por subsidência, porém nem sempre o fenômeno está 
ligado a superexplotação do aquífero. no colapso, ocorre 
um afundamento rápido com destruição dos prédios 
localizados na superfície afetada, como foram os casos 
de curitiba (Pr), em 2011, e de teresina (Pi), em 1999 
e 2008. “o recalque, embora ocorra em área restrita, 
pode se proceder de forma homogênea ou diferenciada, 
podendo ser citado para o primeiro caso o teatro mu-
nicipal do méxico que afundou alguns metros de forma 
igual, mantendo-se na verticalidade o que não ocorreu 
na igreja de guadalupe, também no méxico, que ficou 
inclinada. ambos os casos ocorreram de maneira lenta, 
não acarretando desmoronamento dos prédios afeta-
dos. na praia de santos (sP) ocorreram vários casos 
de recalque diferencial em prédios que tiveram que ser 
corrigidos por se tornarem inclinados e com ameaças 
de desabamento. quanto à subsidência de terrenos, 
ocorre também de maneira lenta e, em geral, é motivada 
por uma superexplotação como ocorreu no Vale de são 
Joaquim, na califórnia (eua), aonde o afundamento che-
gou a atingir 10 metros de profundidade” expõe costa.

é POSSÍVEL EVITAR
no estado de são Paulo, para tentar controlar a explo-
tação das águas subterrâneas, o daee determina em 
sua portaria de direito de uso dos recursos hídricos, 
uma condicionante em que o outorgado deverá apre-
sentar ao órgão anualmente ou quando solicitado os 
registros da vazão e dos níveis das águas. “com esta 
gama de dados (nível estático, nível dinâmico e vazão) 
é possível prever o rebaixamento regional do nível da 
água anualmente no aquífero, em função da vazão 
total explotada, através dos poços tubulares profundos 
outorgados. infelizmente, existe uma quantidade de 
usuários que utilizam dos recursos sem as outorgas 
emitidas do daee, o que dificulta o planejamento e a 
gestão desses recursos”, lamenta otávio galembeck.

em recife, segundo costa, o 
governo vem efetuando estudos 
e deverá aprovar uma nova lei 
de águas subterrâneas, que 
dará maior controle sobre a 
explotação, podendo inclusive 
vir a cobrar pelo seu consumo.  
galembeck, por sua vez, acre-
dita que “para proteger e con-
servar as águas e prevenir seus 

segundo até poucos centímetros por anos. “no geral, a 
subsidência se desenvolve lentamente e se distribui por 
amplas áreas e pode reativar falhas existentes. a maioria 
das subsidências é provocada pela compactação dos 
materiais de grão fino, de baixa permeabilidade”, comen-
ta ele. no nordeste, segundo estudo de costa, casos 
de superexplotação já foram detectados nas cidades 
de recife (Pe), maceió (al) e mossoró  (rn), mas ain-
da não foi evidenciado qualquer afundamento do solo, 
apenas rebaixamento dos níveis d’água, “embora esse 
fenômeno não esteja fora de cogitação para o futuro”. 

Waldir duarte costa, geólogo
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efeitos adversos, o órgão gestor pode adotar medidas 
no sentido de preservar as águas subterrâneas utilizadas 
principalmente para o abastecimento público”.

Para desacelerar os efeitos da superexplotação no 
solo, as seguintes medidas podem ser tomadas, segun-
do o geólogo Waldir duarte costa:
• Exercer maior controle sobre os volumes outorgados 
para novos poços que captam água subterrânea, inclu-
sive com a diminuição dos volumes dos atuais poços; 
• Aumentar a fiscalização sobre poços clandestinos;
• Aumentar a fiscalização sobre os reais volumes 
explotados pelos poços para verificar se os volumes 
outorgados estão sendo cumpridos; 
• Cobrar pelo consumo real da água subterrânea de vez 
que o recurso é um bem do estado; 
• Fiscalizar o desperdício de água; 
• Conscientizar a população para a correta utilização 
das águas subterrâneas; 
• Exercer um contínuo monitoramento do aquífero e dos ní-
veis superficiais, a fim de detectar qualquer afundamento de 
solo que seja relacionado à superexplotação do aquífero.

 

CONSEQUÊNCIAS INDESEJÁVEIS
de acordo com Waldir duarte costa, o rebaixamento 
acentuado dos níveis de água do aquífero submetido a 
uma superexplotação podem acarretar consequências, 
que atingem tanto o meio ambiente como a população 
usuária da água:
• Esgotamento do aquífero, o que pode prejudicar toda 
a população usuária da água, gerando também um im-
pacto negativo ao meio ambiente subterrâneo;
• Salinização da água em aquíferos costeiros, o que 
torna a água não potável para o consumo humano;
• Recalques, colapso ou subsidência, gerando pro-
blemas que podem assumir dimensões catastróficas à 
população.

Para evitar esses problemas, é necessário investir na 
educação da população. costa acredita que a única 
maneira de se conseguir a contribuição da sociedade 
será atingindo o ponto mais sensível da população: o 
bolso. “enquanto a água subterrânea não for cobrada 
pelo seu uso, como a água superficial, a população vai 
continuar a usar a água de forma não sustentável”.
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carlos maldaner (universidade de guelph - canadá)
marcelo sousa (consultor independente - brasil)

GÁS DE fOLhELhO: 
BênçÃO OU MALDIçÃO?

O que é gás de folhelho e como sua exploração pode 
impactar as águas subterrâneas?
o gás de folhelho é o gás natural contido em rochas 
sedimentares de baixa permeabilidade, cuja extração se 
tornou economicamente viável com o avanço tecnológico 
das últimas décadas. atualmente, a exploração em grande 
escala deste recurso energético restringe-se a américa 
do norte, especialmente nos estados unidos (eua), en-
tretanto estima-se que expandirá para todos os demais 
continentes nos próximos anos. 

uma das preocupações com a exploração do gás de 
folhelho é a potencial degradação da qualidade da água 
subterrânea pela migração vertical do gás natural e de águas 
contaminadas. as vias de migração podem ser através de 
falhas no revestimento e cimentação dos poços, fraturas 
naturais na rocha, poços tubulares profundos abandonados e 
falhas tectônicas permeáveis. estes impactos são cumulativos 
e, portanto, podem levar décadas para serem detectados.

E quanto ao impacto dos aquíferos rasos?
as atividades em superfície da exploração do gás de 
folhelho também podem impactar os aquíferos rasos. 
estes impactos estão principalmente relacionados ao 
manejo da água de retorno (água injetada na formação 
para possibilitar a extração do gás, que é posteriormente 
bombeada e enviada para tratamento). a água de retorno 
contém altas concentrações de hidrocarbonetos, compos-
tos químicos adicionados ao fluído usado no processo de 
fraturamento do hidráulico do reservatório (fracking), além 
de constituintes naturais provenientes da rocha como sais, 
metais e elementos radioativos. 

na maioria das vezes, a extracão do gás de folhelho é 

feita sem a caracterização das condições iniciais locais 
como qualidade da água subterrânea e superficial, ca-
racterização da fauna e flora, e situação da população 
local. desta forma, torna-se difícil determinar os impactos 
a estes sistemas, que em alguns casos, podem ser erro-
neamente associados a exploração do gás de folhelho.

O que se sabe sobre os impactos da exploração do 
gás de folhelho ao meio ambiente? 
o conhecimento sobre os potenciais impactos ambientais 
não evoluiu no mesmo passo da tecnologia de explora-
ção, resultando na atual defasagem da literatura científica 
sobre o tema, com poucos artigos científicos publicados. 
as causas desse atraso são várias: trata-se de uma indús-
tria bastante jovem (cerca de 20 anos nos eua e metade 
disso no canadá), o conhecimento desenvolvido por em-
presas não é divulgado - o sigilo é imposto por contratos 
e decisões judiciais - e a regulamentação é insuficiente.

a determinação dos potenciais impactos da exploração 
do gás de folhelho e o estabelecimento de processos de 
mitigação apenas será possível quando um mínino de 
conhecimento estiver disponível. Pouco se sabe sobre 
vazamentos de gás natural de folhelho para aquíferos 
através da precária cimentação de poços, assim como 
pouco se conhece sobre a taxa de deteriorização deste 
cimento. é também fundamental divulgar os produtos quí-
micos utilizados no processo de fraturamento hidráulico 
e a composição química da água de retorno. 

Como deverá ser feito o monitoramento hidroge-
ológico para detectar a migração de gás natural 
para os aquíferos?

O acesso a fontes de energia é um fator essencial para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. dentre 
as diversas alternativas existentes, um novo recurso está causando muita polêmica: o uso de gás de folhelho (“shale 

gas”, em inglês, também chamado no brasil como gás de xisto). Por um lado, o gás de folhelho representa um imenso 
potencial energético, inclusive para o brasil. no entanto, ainda existem diversas dúvidas quanto aos impactos ambien-
tais relacionados com a exploração desse recurso. dentre os pontos mais polêmicos está o possível impacto às águas 
subterrâneas, que ainda não é bem conhecido ou regulamentado. essa questão está na fronteira do conhecimento da 
hidrogeologia moderna e é um assunto quente no momento.

Para conhecer mais sobre a matéria, conversamos com o Prof. dr. John cherry, um dos maiores nomes da hidro-
geologia mundial e co-autor do livro groundwater, provavelmente a mais popular referência técnica na área de águas 
subterrâneas. cherry coordenou um painel canadense de especialistas para entender os impactos da exploração do 
gás de folhelho, cujo relatório final foi publicado recentemente e pode ser acessado no www.scienceadvice.ca. além 
disso, cherry é diretor do university consortium for field-focused groundwater contamination research e professor 
adjunto na escola de engenharia da universidade de guelph.

Uma conversa sobre os impactos da exploração 
de gás de folhelho nas águas subterrâneas

John cherry
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os poucos dados disponíveis indicam que 
vazamentos de gás natural para os aquí-
feros é frequente o suficiente para causar 
preocupação. devido a alta densidade de 
poços prevista para o futuro, estima-se 
que a exploração de gás de folhelho terá 
um maior impacto do que a exploração de 
óleo e gás convencional a longo prazo. 

o monitoramento apropriado para o 
desenvolvimento e a exploração do gás 
de folhelho ainda não foi estabelecido. 
os programas de monitoramento deverão 
ser adaptados às tecnologias disponíveis, 
condições locais e escala de exploração. 
devido ao alto custo de perfuração, o mo-
nitoramento provavelmente será baseado 
em poços de monitoramento multiníveis. 
Para ganhar a confiança da sociedade, o 
monitoramento deverá integrar a popula-
ção local e especialistas independentes. 
o público apenas terá confiança no mo-
nitoramento, caso tenha a oportunidade 
de participar da criação da rede de mo-
nitoramento e ter acesso aos resultados.

Como deve ser a gestão para evitar 
impactos às águas subterrâneas e ao 
meio ambiente?
a pesquisa científica necessária para 
basear as tomadas de decisão e a boa 
gestão da exploração do gás de folhelho 
ainda não começou e, ao meu ver, deverá 
ser um esforço conjunto entre indústria, 
governo, academia e sociedade. o manejo 
dos impactos ambientais da exploração do 
gás de folhelho em grande escala neces-
sitará, além da caracterização prévia dos 
recursos hídricos e do meio ambiente, um 
robusto programa de gerenciamento que 
inclui cinco pontos específicos:
•Tecnologia de exploração e produção do 
gás de folhelho
•Sistema de gestão e controle dos riscos 
ao meio ambiente e à saúde pública
•Regulamentação eficiente
•Planejamento regional, considerando as 
condições ambientais locais e regionais
•Engajamento da população local e partes 
interessadas

como em muitos lugares a explora-
ção do gás de folhelho está em fase 
inicial ou ainda nem começou, existe 
a oportunidade para se implementar 
medidas de gestão e monitoramento 
que evitem ou reduzam alguns destes 
impactos negativos. 

O gás de folhelho será bom ou ruim para 
o bem estar mundial a longo prazo?
o gás de folhelho é um enorme recurso 
energético e, como qualquer outro recur-
so, tem potencial de ser útil à sociedade, 
mas existe a possibilidade de ser preju-
dicial. muitos riscos com certeza existem. 
duas grandes perguntas ainda não foram 
respondidas. a primeira é referente aos 
impactos nos recursos hídricos. a segunda, 
aos impactos nas emissões dos gases de 
efeito estufa.

referente aos recursos hídricos, proteger 
a sociedade significa gerar um esforço 
conjunto de monitoramento local e regio-
nal. até o momento, nenhum plano de 
monitoramento foi implementado. sobre 
as emissões de gases do efeito estufa, 
uma importante variável é o vazamento 
de metano em poços de produção. existe 
muita discussão sobre este assunto e os 
especialistas ainda não sabem muito bem 
quais são as taxas de vazamento e como 
fazer para reduzi-las. este assunto deverá 
receber maior atenção, se quisermos usar 
este recurso energético sem piorar os pro-
cessos de mudanças climáticas. enfim, não 
há como negar o papel essencial do gás de 
folhelho no contexto estratégico de energia. 

Você tem alguma recomendação ou 
sugestão a um jovem profissional em 
águas subterrâneas?
aconselho aos iniciantes na carreira de 
hidrogeologia que tenham conhecimen-
to sobre transporte de contaminantes, 
recursos hídricos e sistemas de fluxos 
subterrâneos. a minha geração focou em 
conhecer a fundo os sistemas de fluxos 
e propriedades dos aquíferos. a nova 
geração deverá incluir, além do transporte 
de contaminantes, o conhecimento sobre 
a hidrogeologia de aquitardes. Hoje em 
dia, deve-se dar a mesma atenção ao 
estudo de aquíferos como de aquitardes, 
pois estes se tornarão cada vez mais 
importantes na área de transporte de 
contaminantes, mas também no estabe-
lecimento de locais para disposição de 
rejeitos radioativos e na exploração do 
gás de folhelho. entretanto, essa tarefa 
não é simples, já que não existem livros 
ou muitos cursos disponíveis sobre este 
tema. caberá ao profissional educar-se 
através de artigos científicos e dos poucos 
cursos existentes.
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luciano leo Jr., geólogo 
e diretor da Jundsondas 
Poços artesianos

EUA E CAnADÁ: 
TECNOLOGIA DE PONTA EM 
EQUIPAMENTOS DE PERFURAçãO 

Antigamente os poços eram perfurados com equi-
pamentos percussivos, que levavam até 60 dias 

para a conclusão do trabalho. somente na década de 
1970 surgiram no brasil os primeiros equipamentos ro-
topneumáticos que, surpreendentemente para a época, 
conseguiam perfurar poços em cerca de três dias, ou 
seja, em tempo bem menor que as percussoras.

mesmo os equipamentos rotopneumáticos já passa-
ram por inúmeras evoluções e melhorias, corrigindo e 
otimizando características físicas como altura e peso, 
variedades de tamanho, potência, capacidade de alcance 
(profundidade), força rotacional, “pullback” e “pulldown”, 
com diminuição de ruídos, entre outras ações inovadoras. 
essa evolução também foi notória nos equipamentos 
secundários e acessórios para a perfuração de poços 
tubulares profundos, como a introdução de compressores 
de alta pressão, brocas, tricones e martelos (dtH Ham-
mers) e bits com maior durabilidade e rendimento, além 

das peneiras vibratórias ou desareadores, que geraram 
avanço direto na penetração e limpeza dos furos.

atualmente a tecnologia para perfuração com equi-
pamentos rotopneumáticos estagnou, tornando o 
mercado brasileiro ultrapassado, o que, obviamente, é 
desfavorável para todo o setor, já que a modernização 
promoveria um upgrade fundamental, a exemplo da 
introdução do painel de controle eletrônico para perfura-
trizes e automação das manobras de trabalho. e, ainda 
mais importante, reduziria o emprego de força humana, 
otimizando a segurança operacional.

as tecnologias de ponta estão de fato mais presentes 
nos equipamentos da américa do norte, com os prin-
cipais fabricantes nos estados unidos e canadá, com 
empresas de ponta como schramm, foremost inc., 
gefco inc. e atlas copco. 

Vale ressaltar algumas das tecnologias e equipamen-
tos utilizados por estas empresas:

Load Safe: trata-se de um carregador 
automático de hastes e tubulações, que 
pode ser operado diretamente do painel da 
máquina. essa opção de trabalho, além de 
garantir a supressão da força humana, pro-
move agilidade, precisão e segurança nas 
manobras para aplicação de revestimento, 
filtros e da coluna de hastes, garantindo 
total alinhamento com o cabeçote. os mo-
delos desse equipamento podem suportar 
diâmetros de até 30 polegadas e compri-
mentos de até 15 metros.

Painel Eletrônico de 
Controle: monitora e 
armazena as informa-
ções transmitidas pelos 
sensores distribuídos pela 
máquina e equipamentos. 
Possibilita ainda identifi-
car a posição, ou seja, a 
profundidade do furo, a 
condição do bits, martelo 
dtH Hammer e tricone, 
através de sua rotação, o 
peso sobre a cabeça, a 
verticalidade do furo e a 
velocidade de penetração, 
entre outros atributos.

Coiled Tubing Drill Rig: é 
um sistema de perfuração 
que utiliza um “carretel” 
com haste contínua com 
capacidade de até 2.500 
metros de profundidade, 
podendo ainda, depen-
dendo do tipo da formação 
sedimentar, penetrar até 
250 metros por hora. esse 
procedimento, lamentavel-
mente, não tem aplicação 
aqui no brasil, mas fica 
como sugestão para as 
empresas do segmento.
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João carlos simanke de 
souza, hidrogeólogo

FOCO NA PERFURAçãO

COnSTRUIR PARA DESTRUIR!

Em recente curso ministrado sobre 
perfuração, ocorrido em araxá 

(mg), tive a oportunidade de conviver 
com a realidade da mineração com 
relação aos poços tubulares. as exi-
gências da nbr 12.244 – construção 
de poço para captação de água 
subterrânea – revisada e publicada 
em 31/03/2006 pela cadeia produti-
va envolvida com os poços, primou 
por cercar de cuidados técnicos a 
construção dos poços e receber a 
chancela oficial da associação bra-
sileira de normas técnicas (abnt), 
estando atualmente em vigor, adota-
da pelos órgãos gestores estaduais 
na concessão de outorgas.

o objetivo da norma é conferir du-
rabilidade e segurança ao investidor 
que opta por acessar a água subter-
rânea por meio dos poços tubulares, 
maximizando seu uso sustentável. 
mas, neste caso específico, o poço, 
que é o nosso herói, rebaixando e 
permitindo a mineração, se torna, 
em curto espaço de tempo, um vilão, 
gerando um entrave ao prossegui-
mento do desmonte da mina.

como transformers, o maquinário 
pesado efetua, com muita eficiência, 
uma ação arrasadora, triturando, 
quebrando, esmagando e desmon-
tando as rochas que contêm os 
minerais de interesse, num tempo de 
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dias a semanas no máximo. 
em pouco tempo o poço acaba 

se tornando uma pilha preciosa 
de minério a ser desmontada 
em uma espécie de operação de 
guerra, que envolve a retirada da 
bomba submersa, o desligamento 
da energização, o desmonte do 
minério ao seu redor e, finalmente, 
o seu recorte e reinstalação, o que 
possibilita a volta do funcionamento 
do poço para rebaixamento da água 
subterrânea, subtraído da preciosa 
montanha de minério. nosso poço 
vai encurtando muitos e muitos 
metros, a depender da espessura 
da jazida, sendo denominada esta 
operação de recorte de poço. 

o dinamismo da mineração e a 
exigência normativa com enfoque 
contrário sugere que, neste próximo 
congresso da associação brasileira 
de águas subterrâneas (abas), 
em belo Horizonte, tenhamos uma 
intensa discussão sobre a flexibi-
lização da norma para poços na 
mineração. exigir o uso de materiais 
duráveis e caros perde o sentido 
quando a finalidade é a desativação 
lenta e gradual do poço. necessá-
rio, imprescindível e descartável ao 
final da operação.

afinal, neste caso, paradoxalmen-
te, se aplica “Vida curta para o rei”!

leitor, envie sua opinião sobre o artigo e também sua sugestão 
para info@abas.org 
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companhia ambiental do estado de são Paulo 
(cetesb) disponibilizou em seu site, no dia 2 de 

junho, o novo relatório de áreas contaminadas, reabilita-
das e em monitoramento no estado de são Paulo, com 
dados atualizados até dezembro de 2013. de acordo com 
o documento, há um total de 4.771 áreas, 199 a mais do 
que na última relação divulgada em dezembro de 2012. o 
cadastro foi produzido pelo depar-
tamento de áreas contaminadas 
e a divisão de apoio técnico e 
acompanhamento, da diretoria 
de controle e licenciamento am-
biental da cetesb, com a colabo-
ração das 46 agências ambientais 
espalhadas pela capital, região 
metropolitana de são Paulo, litoral 
e interior do estado.

segundo elton gloeden, ge-
rente do departamento de áreas 
contaminadas da cetesb, o 
aumento no número de áreas ca-
dastradas, observado desde 2002, 
quando a cetesb divulgou a lista 
pela primeira vez, é consequência 
da ação rotineira de fiscalização e 
do licenciamento dos postos de 
combustíveis, das fontes indus-
triais, comerciais, de tratamento e 
disposição de resíduos, além do atendimento a acidentes.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 
LIDERAM RANkING
mais uma vez, o setor de postos de combustíveis com 
3.597 casos (75% do total) é destaque na lista de áreas 
contaminadas. a atividade industrial vem em segundo 
lugar, com 768 registros (16%), seguida da comercial, 
com 232 (5%), de resíduos, com 136 (3%), e de “aciden-
tes/desconhecida/agricultura”, com 38 (1%).

a despeito da liderança no ranking das atividades que 
resultaram em áreas contaminadas, o relatório mostra, por 
outro lado, que o setor também se destaca no que se rela-
ciona às providências para o saneamento desses locais. em 
um gráfico da página 10 do relatório, referente somente aos 
postos de combustíveis, 300 áreas (8% do total de 3.597) são 
classificadas como “reabilitadas para uso declarado” (áreas 

Divulgado novo relatório 
de áreas reabilitadas, 
monitoradas e contaminadas 
A anteriormente contaminadas que, depois de submetidas às 

medidas de intervenções, têm restabelecido o nível de risco 
aceitável à saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens 
a proteger) e 806 (23% do total) se encontram em “Processo 
de monitoramento para encerramento”. ou seja, 1.106 áreas 
(ou 31% do total, somando-se os dois percentuais) estão 
com suas providências - visando à reabilitação - finalizadas 

ou praticamente concluídas.

INTERIOR FIGURA EM 
PRIMEIRO LUGAR, 
SEGUIDO DA CAPITAL
analisando-se a lista em todo o 
estado paulista por regiões, o 
interior vem em primeiro lugar, 
com 1.677 (35,2%) registros, 
do total de 4.771. em segundo 
lugar, está a cidade de são 
Paulo com 1.665 casos (34,9%), 
seguida da região metropolitana 
de são Paulo (os 39 municípios, 
excluindo-se a capital), com 816 
áreas (17%). Por último estão 
o litoral (municípios do litoral 
sul, da baixada santista, litoral 
norte e Vale do ribeira), com 
348 (7%); e do Vale do Paraíba 
(municípios do Vale do Paraíba 

e da mantiqueira), com 265 (6%).

NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS 
ÁREAS CONTAMINADAS
o texto explicativo (introdutório) da nova relação lem-
bra que a classificação das áreas contaminadas foi 
modificada pelo regulamento da lei no. 13.577/2009, 
aprovado pelo decreto no. 59.263, de junho de 2013, 
que estabelece as seguintes classes: área contaminada 
sob investigação (aci), área contaminada com risco 
confirmado (acri), área contaminada em Processo 
de remediação (acre), área em Processo de moni-
toramento para encerramento (ame), área reabilitada 
para o uso declarado (ar), área contaminada crítica e 
área contaminada em Processo de reutilização (acru).

O aumento no número 
de áreas cadastradas 
é consequência da 
ação de fiscalização 
e licenciamento dos 
postos de combustíveis, 
fontes industriais, 
comerciais, tratamento e 
disposição de resíduos e 
atendimento a acidentes

*com informações da imprensa da cetesb
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OPINIãO

Prof. estanislau luczynski e Prof. francisco matos de abreu, instituto de 
geociências da universidade federal do Pará (ufPa) 

Novas fronteiras de produção de 
hidrocarbonetos e o meio ambiente

nos últimos dois anos, a imprensa tem registrado 
o avanço da produção de gás em folhelho (shale 

gas) decorrente de um esforço oficial do governo dos 
estados unidos em atingir a autossuficiência energética 
até 2017-2018. manifestações contrárias à alavancagem 
dessa produção têm partido de técnicos e cientistas 
mais alinhados às teses da necessidade de cuidados e 
proteção ao meio ambiente e do respeito aos pressu-
postos da sustentabilidade. o uso 
intensivo de água e a possibilidade 
de contaminação dos lençóis fre-
áticos na explotação do gás em 
folhelho - mas não só ela - é uma 
dessas preocupações.

de modo geral, o gás em folhe-
lho é gás natural (cH4), biogênico 
ou termogênico e, algumas vezes, 
pode estar adjacente a leitos com 
metano dos estratos de carvão 
(coal-bed methane). a rocha se 
comporta, ao mesmo tempo, como 
geradora e reservatório, porém 
apresentando uma permeabilidade 
de 0,1 md, quando o desejável é 
algo em torno de 100 md. 

assim, a baixa permeabilidade, 
que ajuda a reter o hidrocarboneto, 
tem de ser vencida para permitir 
o fluxo e a sua recuperação, o 
que é possível com a utilização 
da técnica de hidrofraturamento. 
na realidade, essa técnica é uma 
combinação entre perfuração 
horizontal e fraturamento hidráulico, obtida depois de 
vinte anos de aplicação em escala piloto. a questão 
que suscita preocupação entre os ambientalistas é a de 
que, nesse processo, usa-se água misturada com areia 
e cerca de 600 compostos químicos, entre eles o etileno 
glicol, o ácido hidroclorídrico, o metanol e mercúrio, cuja 

composição oferece riscos cancerígenos. o faturamento 
hidráulico pode constituir-se em indutor da interação dos 
fluídos utilizados nesse processo e os recursos hídricos, 
sobremodo as águas subterrâneas, o que remeteria a 
produção do gás em folhelho para o rol das atividades 
econômicas moral e ambientalmente insustentáveis. na 
frança, está proibida a exploração do gás em folhelho e 
na grã-bretanha, há um forte movimento em curso para 

forçar também a sua proibição. 
no brasil, a comunidade científi-

ca, por meio da sociedade brasi-
leira para o Progresso da ciência 
(sbPc) e a academia brasileira de 
ciências (abc), já comunicou à 
presidente dilma rousseff, através 
de ofício, a sua preocupação com 
a decisão da agência nacional de 
Petróleo (anP) de incluir o gás em 
folhelho como objeto de prospec-
ção para as bacias do Paleozóico e 
pediu a suspensão dessa inclusão 
por tempo suficiente para o apro-
fundamento dos estudos e a defi-
nição de parâmetros técnicos de 
segurança para essa explotação. 
o documento enviado à brasília 
citou, especificamente, os riscos 
da produção de gás em folhelho 
na bacia do Paraná e a possível 
contaminação do aquífero gua-
rani. o governo até hoje não se 
manifestou sobre a proposta.

essa é também uma preocupa-
ção com as gigantescas reservas de água subterrânea 
do sistema aquífero grande amazônia (do qual faz 
parte o aquífero alter do chão), confinadas em unidades 
litoestratigráficas, posicionadas entre o cretáceo e o 
terciário, as quais também encerram camadas rochosas 
que podem configurar a presença de shale gas. 

O CASO DO GÁS 
EM fOLhELhO

O uso intensivo de 
água e a possibilidade 
de contaminação dos 
lençóis freáticos na 
explotação do gás em 
folhelho - mas não 
só ela - é uma das 
preocupações com os 
cuidados e proteção 
ao meio ambiente e da 
sustentabilidade
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