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Diante da degradação dos rios pela poluição, erosão e uso excessivo, o Brasil guarda no 
subsolo um estoque estratégico para abastecer população e indústrias no futuro. São as 
reservas de água subterrânea que, em território nacional, equivalem a um quinto das 
existentes no mundo. O volume sob domínio do país é suficiente para abastecer 
continuamente 2,8 bilhões de habitantes dentro dos padrões da Organização Mundial da 
Saúde. Segundo o IBGE, 61% dos brasileiros já são servidos por essas fontes hídricas, de uso 
mais prático e até 15 vezes mais barato em relação às águas superficiais. Mas, mesmo no 
subsolo, esse manancial não está livre de ameaças que inviabilizam o seu aproveitamento: a 
extração além dos limites suportáveis e a poluição dos solos.  
 
Devido ao potencial dessas reservas, o Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou em sua 
última reunião novas normas para a medição e gerenciamento de contaminação do solo, com 
objetivo de reduzir riscos. Os principais são os agrotóxicos (20%), derivados do petróleo 
(16%), resíduos industriais (12%) e metais (12%). Apenas no Estado de São Paulo, o número 
de áreas contaminadas aumentou 10% entre 2007 e 2008, atingindo 2.514 focos, de acordo 
com o mais recente levantamento da Cetesb, agência ambiental paulista. A maior parte da 
poluição provém dos postos de combustível. "Na maioria dos casos, a contaminação atinge o 
lençol de água subterrânea", revela Alfredo Rocca, da Cetesb. Ele explica que normalmente a 
solução é complexa e demorada, envolvendo remoção de solo, aplicação de substâncias 
químicas descontaminantes e tratamento de água. "Antes de poluir, as empresas precisam 
entender que a água é um bem econômico cada vez mais caro e que é inviável depender para 
substituir poços artesianos fechados por contaminação", recomenda Rocca.  
 
No caso mais recente de maior impacto, a população de Jurubatuba, na região de Santo 
Amaro, em São Paulo, entrou em alerta quando a Gillette do Brasil descobriu, em 2005, que o 
poço de um terreno recém-adquirido estava contaminado por solventes clorados. A fábrica fez 
uma auto-denúncia, que levou à identificação de uma ampla área industrial contaminada, que 
passou a ter uso restrito. No total, 32 poços que abasteciam indústrias e residências foram 
interditados e hoje a Cetesb trabalha com as empresas para controlar esse passivo. 
 
Cerca de 80% dos municípios de São Paulo são abastecidos com água subterrânea, sobretudo 
a extraída do Aquífero Guarani, um dos maiores mananciais de água doce do planeta. É como 
uma imensa caixa d'água, abastecida pela infiltração da chuva no solo. Com 1,2 milhão de 
quilômetros quadrados, esse reservatório ocupa parte da Argentina, Uruguai e Paraguai. A 
maior porção (71%) está no Brasil, sob o território de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul.  
 
No interior paulista, os municípios de Jales, Marília e Araraquara, entre outros exemplos, em 
vez de pagar pelo tratamento de água dos rios já poluídos, optaram por poços profundos para 
servir à população, as indústrias e às propriedades agrícolas. Em Ribeirão Preto, 550 mil 
habitantes recebem água limpa e de boa qualidade do Aquífero Guarani. Mas o uso excessivo e 
a abertura de poços sem controle rebaixou em 60 metros o lençol subterrâneo. Além disso, há 
o impacto da poluição e da urbanização sem controle, que impermeabiliza o solo e impede a 
recarga da chuva no aquífero. Em consequência, o custo da captação de água aumentou. A 
solução foi um projeto de zoneamento que dividiu a cidade em três áreas de restrição, com 
prioridade par o abastecimento público. A vazão de 103 poços é controlada e a prefeitura 
promove campanhas para reduzir desperdícios e o consumo exagerado, hoje 40% acima da 
média nacional. 
 
Além da indústria e comércio, grande número de edifícios residenciais tem poços artesianos 
para garantir água em caso de racionamento ou cortes pelo serviço de distribuição. "A metade 
dos poços perfurados no país para o aproveitamento de água é clandestina", denuncia Everton 
da Costa Souza, presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS). Por 
recomendação da entidade, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos expediu uma circular aos 
governos estaduais para providências junto aos conselhos regionais de engenharia contra a 
ilegalidade. "É preciso criar algum instrumento de controle que vincule a venda de bombas 



para poços de água à licença para a sua exploração", sugere Souza. Hoje, segundo ele, a 
situação é crítica: "o usuário se preocupa apenas com o preço e não com a qualidade da obra."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2010, Água, p. F2. 


