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POTABILIDADE

QUANTIDADE

QUALIDADE

PESQUISA

Que as competências dos órgãos gestores dos 
recursos hídricos - outorga do direito de uso, 
prevenção e controle da poluição e vigilância da 
potabilidade – são complementares e sistêmicas 
ninguém duvida, porém no cotidiano das 
instituições nem sempre a 
integração está refletida nos 
seus procedimentos 
administrativos.
Prevista na Lei Estadual N° 

7.663, de 30/12/1991 que 
estabeleceu a Política Estadual 
de Recursos Hídricos e o Sistema 
Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, essa integração passa 
atualmente por grande estímulo.
Desde a publicação da Portaria do 

Ministério da Saúde N°  1.469, de 29/12/2000 
(substituída pela Portaria N° 518, de 
26/03/2004) a Secretaria Estadual da 
Saúde/Centro de Vigilância Sanitária 
implementaram o  PROAGUA.  O programa tem o 
objetivo  de acompanhar se a água consumida 
pela população atende aos padrões de 
potabilidade e avaliar os riscos
que  os  sistemas  e   soluções  alternativas  de

abastecimento de água oferecem à saúde dos 
consumidores. 
Desde então, várias iniciativas foram tomadas 

para a consolidação de uma gestão integrada 
das águas subterrâneas, dentre as quais 
destacam-se:

1) proposta de diretrizes e 
procedimentos para a 

definição de áreas de 
restrição e controle da 

captação e uso das águas 
subterrâneas, em discussão no 

Conselho Estadual dos Recursos 
Hídricos;
2) proposta de regulamentação dos 

procedimentos para o licenciamento 
ambiental integrado às outorgas de 

recursos hídricos, em trâmite nas Secretarias 
do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos;
3) proposta de integração dos procedimentos 

para controle e vigilância de soluções 
alternativas de abastecimento de água para 
consumo humano proveniente de mananciais 
subterrâneos, em discussão em grupo de 
trabalho envolvendo DAEE, CETESB, CVS e IG;
4) discussão sobre os perímetros de proteção 

de poços, em particular em áreas urbanas, em 
discussão em grupo de trabalho com a 
participação de DAEE, CETESB, CVS e ABAS.
O desafio das instituições, além de integrar 

procedimentos é construir uma base 
tecnológica de dados georreferenciados que 
permita um monitoramento adequado e rapidez 
nas ações.

Águas minerais esquentam debate no CNRH 
A Câmara Técnica de Águas Subterrâneas   do 

CNRH debateu, nos dias 19 e 20 abril, proposta 
de resolução destinada a promover ações de 
integração entre a pesquisa e a lavra de águas 
minerais termais, gasosas, potáveis de mesa ou 
destinadas a fins balneários, e a gestão de 
recursos hídricos. Hoje, a exploração de águas 
minerais se dá mediante a emissão de uma 
Portaria de Lavra pelo Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM, além de 
licenciamento ambiental, emitido por órgãos 
ambientais nos estados.

A proposta da câmara técnica não 
desconsidera a legislação específica hoje 
existente para recursos minerais, mas mostra 
ser indissociável a interconexão da gestão do 
aproveitamento destes com a gestão dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A 
discussão da proposta de resolução ainda não 
foi encerrada, mas apesar das divergências, a 
tendência é que as diretrizes afirmem que as 
águas minerais devam ter sua gestão integrada 
com a do uso de recursos hídricos.

FONTE: Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 
CNRH, Informativo n.º 12 / 2004

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saúde: ações integradas na 
gestão das águas subterrâneas

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS GESTORES

CETESB: prevenção e controle da poluição

DAEE: outorgas de uso

INSTITUTO GEOLÓGICO: controle e arquivo de 
informações geológicas e hidrogeológicas

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: vigilância da qualidade 
da água e dos padrões de potabilidade

1



Olho d´água - Boletim Informativo da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do CRH, n° 02 – 31 de maio de 2004

2

Água protegida: Riberão Preto tem Sistema Gerenciador

A  Secretaria do Meio Ambiente do Estado - 
SMA realizou no dia 23 de abril de 2004 o 
Seminário Internacional “Proteção do Aqüífero 
Guarani”, na cidade de Ribeirão Preto (SP), para 
divulgar os resultados do projeto de cooperação 
entre os governos do Estado de São Paulo e da 
Baviera, na Alemanha, que deu origem a um 
sistema-piloto de informação sobre esse 
manancial para a região de Ribeirão Preto. 
No âmbito desta cooperação, a água 

subterrânea foi um dos temas de interesse, em 
especial o Aqüífero Guarani, sendo que em 
dezembro de 2001 deu-se início ao projeto 
denominado Sistema de informação para o 
gerenciamento ambiental dos recursos hídricos 
subterrâneos na área de afloramento do 
aqüífero guarani no Estado de São Paulo. Este
projeto foi desenvolvido pelo Instituto Geológico 
(IG/SMA) (coordenador), pela CETESB 
(sede/Capital e regional/Ribeirão Preto) e pelo 
Instituto Florestal (IF/SMA), com apoio do 
PROCOP e da FAPESP. Contou ainda com a 
colaboração de instituições locais como o 
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão 
Preto (DAERP), a Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto e a Diretoria da Bacia do Pardo-
Grande (CBH-PG) do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) 
e contou, também, com a colaboração do Prof. 
Dr. Osmar Sinelli (Faculdades COC).
O Projeto
A área de estudo escolhida foi o município de 

Ribeirão Preto devido ao seu contexto 
hidrogeológico (localizado na área de recarga), 
sua dependência do Aqüífero Guarani para o 
abastecimento público e sua importância como 
pólo regional de desenvolvimento. 
Como resultado estruturou-se um sistema 

piloto de informação que integra os diversos 
bancos de dados e informações das instituições 
pertencentes aos sistemas de meio ambiente e 
de recursos hídricos.

O objetivo foi otimizar e facilitar o controle 
ambiental das atividades antrópicas, 
promovendo a proteção do Aqüífero Guarani. 
Além do sistema piloto de informação, avaliou-

se a viabilidade de implantação de áreas de 
proteção através da análise da metodologia 
adotada no Estado da Baviera, produzindo-se 
uma proposta de restrições/controle que 
possam vir a ser aplicadas nestas áreas. Esta 
proposta de restrições/controle poderá servir de 
base para o processo de discussão sobre as 
estratégias de proteção do Aqüífero Guarani em 
Ribeirão Preto. 
Realizou-se também uma avaliação da 

aplicabilidade de um programa matemático de 
cálculo de taxa de recarga desenvolvido no 
Estado da Baviera, cujos resultados foram 
utilizados na avaliação da delimitação das áreas 
de proteção de poços e da disponibilidade 
hídrica subterrânea. 
Os resultados deste projeto de cooperação 

poderão ser a base para a implantação de um 
processo de proteção ambiental do Aqüífero 
Guarani em Ribeirão Preto.

Resultado da Consulta - I dentificação E spacial dos Poços “E m Operação” 

Publicada Memória do lançamento oficial 
do projeto Guarani-GEF 

A Memória do “Seminário Aqüífero Guarani” realizado em Ribeirão Preto, no 
período de 17 a 19 de setembro de 2003 traz as exposições feitas pela 
reprodução dos textos elaborados pelos autores e dos materiais 
expositivos, assim como as transcrições dos debates. A publicação, em 
papel, está disponível gratuitamente no Instituto Geológico e DAEE (
www.igeologico.sp.gov.br e www.daee.sp.gov.br) e uma versão eletrônica 
na página do SIGRH (www.sigrh.sp.gov.br).
O trabalho constitui leitura obrigatória para os interessados no projeto 

Guarani-GEF que tem recursos financeiros de 15 milhões de dólares.
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CETESB divulga Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do 
Estado de São Paulo 2001-2003

SISTEMA Coliformes Nitratos Cromo  
AQÜÍFERO fecais

TAUBATÉ    4,5%

BAURU    1,0% 7% 22%

SERRA GERAL    3,2% 3% 11%

GUARANI    3,0%

TUBARÃO    1,5%

CRISTALINO    4,8%

Porcentagem de poços acima do padrão de potabilidade

O relatório mostra que 90% das amostras 
colhidas em 162 pontos de monitoramento 
distribuídos por todo o Estado, nos seis 
principais aqüíferos de São Paulo, apresentaram 
qualidade excelente. Apenas 10% foram 
classificadas como aceitável, ou seja, precisam 
passar por um tratamento convencional para 
que possa ser consumida, quando comparadas 
com os padrões de potabilidade. Esse resultado 
em relação ao levantamento anterior realizado 
entre 1998 e 2000 indica que a qualidade das 
águas manteve-se estável, com poucas 
variações. 
Os principais problemas apresentados referem-

se a presença, numa quantidade acima do 
padrão de potabilidade de “coliformes 
fecais”, nitrato e cromo (ver quadro). 
Foram detectados, ainda, poços que 
ultrapassaram o valor de intervenção 
para fluoreto, bário e chumbo, além de 
alumínio, ferro e manganês.
A CETESB, ao apresentar o Relatório de 

Qualidade das Águas Subterrâneas do 
Estado de São Paulo 2001-2003, propõe 
que, a partir do conhecimento dos 
resultados dos levantamentos realizados, 
se proceda à gestão integrada dos 
recursos hídricos, construindo uma 
ferramenta fundamental para promover a 
proteção e o uso racional das águas 
subterrâneas.

Outras propostas são o estabelecimento de 
valores de referência de qualidade no Estado, a 
revalidação da adoção dos padrões de 
potabilidade como valores de intervenção para 
substâncias inorgânicas e a classificação de 
águas subterrâneas, com base nos valores de 
referência de qualidade e de intervenção, além 
da delimitação de áreas de proteção no entorno 
dos poços.
A gerente da Divisão de Qualidade do Solo, 

Águas Subterrâneas e Vegetação da CETESB, 
Dorothy Casarini, recorda que o aqüífero 
subterrâneo constitui um reservatório de água 
e que sua  qualidade dependerá da composição 

natural das rochas que o compõem e das 
atividades humanas desenvolvidas nas áreas de 
ocorrência, além de sua disponibilidade hídrica 
depender de sua capacidade de recarga e do 
volume de água que se pretende extrair.FONTE: Secretaria do Meio Ambiente – Mário Senaga

Nitratos e água: problema preocupa em S. J. do Rio Preto e região

A Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do 
CRH promoveu sua terceira reunião anual e o II 
Encontro Técnico em São José do Rio Preto, em 
30 de abril de 2004, nas dependências da 
UNESP.
O evento foi aberto com a palestra Unidades 

hidroestratigráficas do Grupo Bauru na região 
de São José do Rio Preto, proferida por Flávio de 
Paula e Silva, que destacou a importância da 
análise tridimensional dos aqüíferos e estimou 
um volume global de água disponível em 1629 
km3 para o Grupo Bauru.
O Prof. Samir Felício Barcha apresentou dados 

preocupantes quanto à contaminação das águas 
por nitratos, destacando a sazonalidade do 
problema e o grande número de poços rasos 
feitos clandestinamente sem qualquer tipo de 
monitoramento e controle.

O gerente da Cetesb de São José do Rio 
Preto, José Mário Ferreira de Andrade, disse 
que ficou “assustado com a situação dos 
recursos naturais na região noroeste” quando 
assumiu o posto da Cetesb. Segundo seu relato 
existem 3000 indústrias na região, das quais, 30 
tem acompanhamento prioritário. O número de 
áreas contaminadas em S. J. do Rio Preto é de 
15, sendo 11 destas, postos de gasolina. 
Tornou-se obrigatório para o licenciamento 
ambiental a apresentação da outorga do direito 
de uso das águas subterrâneas, o que vem 
incentivar a regularização dos poços junto ao 
DAEE. Andrade destacou, ainda que novos 
empreendimentos, tais como termo-elétricas e 
projetos turísticos estão solicitando vazões 
consideráveis do aqüífero Guarani.
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BIBLIOTECA
Modelo hidrogeoquímico do Aqüífero Adamantina em Urânia – SP

Autora: Angélica Souza Gutierrez
Dissertação (Mestrado), 2003
Orientador: Ricardo Hirata
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS-USP

O objetivo desta pesquisa é estabelecer a 
evolução hidrogeoquímica do Aqüífero 
Adamantina na cidade de Urânia, noroeste do 
Estado de São Paulo, definindo as relações 
químicas entre a água subterrânea e a rocha 
hospedeira desde a zona de recarga até a 
descarga.
Durante a realização deste trabalho foram 

coletadas amostras de água em 14 poços 
cacimbas (PC), 10 poços tubulares particulares 
(PT) e 7 poços profundos da SABESP (PP), 
distribuídos na área de estudo, por um período 
de três anos, para análises físico-químicas de 
metais, pH, Eh, condutividade elétrica e 
alcalinidade. 
Sedimentos da Formação Adamantina de dois 

poços tubulares também foram amostrados para 
análise mineralógica (microscopia óptica, 
difração de raio-X e microscopia eletrônica de 
varredura), granulométrica (peneiramento e 
pipetagem) e química (ICP/AES-Plasma).

Os resultados obtidos indicaram que a água 
subterrânea encontra-se em contato com 
sedimentos arenosos compostos principalmente 
por quartzo, feldspato (K-feldspato, albita e 
anortita), anfibólio e piroxênios cálcicos 
magnesianos, granada, calcita, goetita, 
hematita, montmorilonita cálcica e caulinita. 
Quimicamente o sedimento é composto por 

SiO2 (76% a 78% da massa), seguido pelo ferro 
e alumínio (4% a 10%), CaO (3,4%) MgO 
(1,5%), K2O (1%) e Na2O (0,3%). 
As águas subterrâneas do Aqüífero 

Adamantina na área de estudo foram divididas 
em três zonas hidroquímicas dominantes. A 
zona rasa e de recarga (profundidades de 2,0 a 
16,0 m) é caracterizada por águas cloretadas 
sódicas devido à presença de contaminação por 
fossas sépticas e negras, vazamentos da rede 
de esgoto e/ou fertilizantes nitrogenados. Na 
zona intermediária (profundidades de 8,0 a 
100,0 m) predominam águas bicarbonatada 
cálcica, causada pela dissolução de minerais 
carbonáticos e aluminossilicáticos, porém ainda 
observa-se influência da contaminação. A zona 
profunda (profundidade de 60,0 a 160,0 m) e 
de descarga é caracterizada por água 
bicarbonatadas cálcicas, porém foi observada a 
presença de sódio em poços próximos à zona 
de descarga, indicando uma possível troca 
deste cátion com o cálcio.

FONTE: USP - http://dedalus.usp.br:4500/ ALEPH/ 
POR/USP/USP/TES/FULL/1310895?

SUGESTÕES DE SÍTIOS

http://www.eper.cec.eu.int/

Sítio da Agência Ambiental Européia, o 
EPER é o registro das emissões de 
poluentes da Europa. Ele dá acesso a 
informações das emissões anuais de 
9377 instalações industriais distribuídas 
por poluentes, setor de atividades ou 
por país.

http://www.sigrh.sp.gov.br

Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos de São Paulo

O sítio do SIGRH está de cara nova! 
Completamente reformulado, a consulta 
está mais prática e o conteúdo continua 
ótimo para quem interessa-se pelo 
gerenciamento de recursos hídricos.

LANÇAMENTO DE LIVRO

De forma didática e 
bem-humorada, Aldo 
Rebouças  dá um 
apanhado geral sobre 
o tema, definindo 
conceitos, localizando 
problemas e 
fornecendo soluções 
que podem ser 
resumidas no título da 
obra: Uso inteligente da 
água. 
Lançamento:
Terça-feira, 22 de junho 
de 2004, a partir das 

18h30 Livraria Cultura - Cj. Nacional, São 
Paulo.
FONTE: ABAS (info@abas.org)


