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Água Subterrânea e Cidadania



A primeira interrogação que

se fazem os astrônomos,

quando descobrem um novo

e longínquo planeta, é pela

presença de água livre na

sua superfície. Este será

considerado o primeiro

indício da possibilidade de

existência, lá, de formas de

vida semelhantes às que

conhecemos na Terra.



“La Tierra sería solo una 
piedra estelar muerta si no 
hubiera existido la magia de un 
Sol que le dispensara 
profusamente su formidable 
energía. Su historia es la 
historia de una complicidad 
entre la tierra, el agua y la luz: 
( con ella), la gran aventura de 
la vida podía comenzar…”

Ossaba, artista colombiano, 
especial para La Pluma, 
21/03/2011. 



De fato, a água é essencial à

vida; somos cerca de 70% de

nosso peso em água, e é através

dela que se estabelecem todas

as trocas em nosso organismo:

tanto o fluxo sanguíneo como a

digestão dos alimentos e a

excreção dos resíduos e

substâncias nocivas, através do

suor, da urina...

Mas, o que a faz tão especial?



En las frías tinieblas se prosigue 

la odisea fantástica del agua. 

¿Quién, a pesar de todo, osará 

afirmar que el agua es "simple", 

ella que esconde en el secreto de 

su molécula el testimonio de la 

explosión original, el elemento 

primordial: el hidrógeno, y el de 

las cenizas del corazón de las 

estrellas: el oxígeno? 

Ossaba,  La Pluma, 21/03/2011







Polaridade = afinidade da água

tanto por cátions (positivos) como

por ânions (negativos) das mais

diversas substâncias:

Água = solvente universal.

Ex: NaCl, o sal de cozinha - o

pólo negativo das moléculas de

água liga-se ao cátion Na+, e o

pólo positivo de outras

moléculas, ao ânion Cl-,

afastando-os e provocando a

solubilização do sal. Ou do

açúcar...



Por isso a água do mar é

salgada.

E é assim que os nutrientes

dos solos são incorporados à

seiva das árvores e levados

até as folhas, possibilitando a

fotossíntese = concentração

da energia solar. Ou que são

diluídos os rejeitos

domésticos ou industriais,

jogados nos rios.

E existe um CICLO DA

ÁGUA:





Merece destaque, aqui, o papel 

essencial exercido pelo Sol,

como o verdadeiro “motor” de 

todo o ciclo (Ossaba...), 

através da evaporação da água 

dos oceanos e da 

evapotranspiração das plantas, 

com a consequente 

condensação, precipitação e 

escoamento superficial, até a 

volta pelos rios ao oceano, ou a 

infiltração nos aqüíferos 

subterrâneos. 



A existência da água nas suas

3 formas – água (líquida), gelo, 

vapor d’água  - na superfície da 

Terra é condicionada por 

inúmeros fatores: atração 

gravitacional, a rotação da terra 

em torno de seu eixo a cada 24 

horas, o relevo terrestre e a 

distância do “nosso” sol..., da 

lua...os quais resultam em 

freqüentes trocas de estado e 

num contínuo deslocamento...



Ou, no dizer do Antonio Donato 

Nobre:

“A Terra é uma 

improbabilidade 

estatística”



A distribuição da água nesses ambientes, no 

entanto, é extremamente desigual:

a



Trópico       do                                

Capricórnio

Por que não um deserto?

Trópico  do    Câncer



Rios 

Voadores...



Vivemos hoje um contexto em

que o ciclo natural das águas

não vem dando conta da

reposição das águas utilizadas,

e, especialmente, da

renovação da sua qualidade:

cresce cada vez mais o uso

das águas subterrâneas, e

daí a importância de bem

conhecê-las, para melhor

utilizá-las.



Pode-se considerar a água

subterrânea como aquela que

preenche os poros e as

fraturas das rochas, abaixo do

nível freático.

E como aquífero, aquela

rocha que contém água em

condições de ser explorada (para

o consumo doméstico, o

abastecimento público, a criação

de animais, a agricultura irrigada

ou a indústria), através de fontes

naturais, de poços escavados ou

tubulares profundos:

AQUÍFERO = ROCHA COM ÁGUA



REDE GUARANI/SERRA GERAL

COORDENADOR TÉCNICO EM SC: LUIZ FERNANDO SCHEIBE

O SISTEMA AQUÍFERO INTEGRADO 
GUARANI/SERRA GERAL (SAIG/SG)



Tipos de 
Aqüíferos:
S. A. SERRA 
GERAL
(SASG):
FRATURADO

SISTEMA 
AQÜÍFERO
GUARANI 
(SAG):
POROSO

No. Poços 
cadastrados 
no W de SC, 
até o ano 
2005 
SASG: > 5700
SAG: 17



Área Total do S. 

Aquífero Guarani: 

1.100.000 km2 (70,2 % 

no Brasil)

Área do Aqüífero 

Serra Geral: 1.000.000 

km2

Área de ocorrência do 

Sistema Integrado 

Guarani/Serra Geral 

em SC: 

49.000 km2

(51,0% do Estado)

Área de Ocorrência do Sistema Aqüífero Integrado Guarani / Serra 
Geral, no contexto da Bacia do Prata







Ora, até aqui, vimos

exclusivamente aspectos

naturais a respeito da água e

seu ciclo sobre a Terra.

Ocorre que, apesar de

contemplarmos muitas vezes a

natureza de uma forma

romântica e sonhadora,

dependemos diretamente de

aproveitar o ambiente natural

para nele viver, e passamos a

transformá-lo no

meio ambiente do homem.



Assim, é quando passamos a

considerar as relações dos

homens e das mulheres com o

ciclo das águas - que não lhes

é externo – que este ciclo

passa a fazer parte da questão

ambiental, assumindo hoje e

cada vez mais um papel

essencial nas preocupações

dos ambientalistas, por um

lado, e nos interesses do

capital, pelo outro.





segundo dados apresentados

pela revista Carta Capital

(30/03/2011), seriam

necessários 47 metros cúbicos

de água para o processamento

de uma tonelada de celulose;

três mil litros para produzir um

quilo de arroz; e 15,5 mil litros

de água para produzir um

quilo de carne bovina.



Assim, para Carlos Walter

Porto-Gonçalves, o

desequilíbrio com relação à

água teria que ser buscado nas

relações entre a sociedade e a

natureza, em que o aumento

da demanda, impulsionado

pelo crescimento exponencial

do consumo, a transforma cada

vez mais num insumo agrícola

e industrial.









Especificamente quanto à 

relação das águas subterrâneas 

com as crises hídricas, alguns 

temas são críticos:

Por um lado, a sua grande

importância estratégica, uma vez

que, pela baixa velocidade de

deslocamento da água entre os

poros das rochas, os efeitos das

mudanças no comportamento das

precipitações atmosféricas poderão

ser retardados por dezenas ou até

centenas de anos;



Por outro lado:

- O perigo de contaminação, tanto

pelos resíduos urbanos como

industriais e dos insumos agrícolas

(pesticidas e fertilizantes);

- O perigo da superexplotação, ou

seja, a redução da disponibilidade

de água dos aquíferos, pela

interferência hidráulica entre poços;

- A necessidade de melhor

conhecimento sobre os aquíferos;

- A necessidade de maior

participação da sociedade no

processo de gestão sustentável em

todos os níveis;



Ou, dito de outra forma:

Com o aumento da demanda e da

freqüência e da intensidade de

situações de crise, a lentidão dos

processos internos dos aquíferos

pode vir a constituir um elemento

de estabilização das possibilidades

de abastecimento da água, pelo

menos para as atividades

essenciais, tornando-as “reservas

estratégicas” a serem

consideradas nas políticas e

planos de remediação, prevenção

e mitigação.



O aumento da exploração das 

águas subterrâneas, como 

alternativa à deterioração da 

qualidade das águas superficiais, 

baliza a necessidade de uma 

gestão integrada das águas, 

inclusive aquelas provindas 

diretamente da chuva.

Esta visão aponta na direção 

contrária à da privatização deste 

insumo vital, que tem se seguido 

à sua classificação como 

mercadoria, ou “commodity”, 

como está na moda dizer.



O senso comum (...) liga o  consumo 

à satisfação dos desejos e das 

necessidades individuais, quando na 

verdade, como categoria 

ecológica, o consumo se refere ao 

gasto de materiais e energia, para 

quaisquer objetivos. (Wallis, 2009, p. 

67).

Um exemplo atual e trágico desta 

situação é a exploração, nos EUA, 

das reservas de Gás de Xisto, sob a 

alegação de atividade ‘Sustentável”.

Na verdade, estão tirando...



O “último 

suspiro”  

do modelo 

fossilista...



(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf)

O PROCESSO : Fracking



Instalações  para extração do Gás de Xisto (cf, apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf)

O PROCESSO : Fracking



Instalações  para extração do Gás de Xisto (cf, apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frac_job_in_process.JPG

O PROCESSO : Fracking



Lições dos EUA sobre a água:

“Água e energia sempre tiveram uma relação

muito estreita, mas o gás de xisto e a água

são particularmente íntimos. A água é

essencial para o gás do xisto e existe um

mercado crescente, cujo valor estimado é de

US$ 100 bilhões, só nos Estados Unidos, para

o tratamento das águas residuais do fracking.”

http://www.waterworld.com/articles/wwi/print/vol

ume-27/issue-2/regional-spotlight-europe/shale-

gas-fracking.html (acesso em 03/07/2013)

http://www.waterworld.com/articles/wwi/print/volume-27/issue-2/regional-spotlight-europe/shale-gas-fracking.html


A ÁGUA QUE ENTRA:

Preocupação especial: os grandes volumes

de água necessários (+- 15 milhões de litros

por poço): 40% retornam à superfície,

poluídos por hidrocarbonetos e por outros

compostos e metais presentes na rocha e

nos próprios aditivos químicos utilizados (+-

0,5%), exigindo caras técnicas de purificação

e de descarte (inclusive, re-injeção na rocha,

que pode causar terremotos.)
http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/man-made-earthquakes/

http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/man-made-earthquakes/




A ÁGUA QUE SAI:

Cerca de 40% do fluido utilizado volta para a

superfície, e contém óleo e gás natural

(principalmente metano, mais propano, butano e

etano); dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio,

nitrogênio e hélio; salmouras naturais da rocha,

assim como elementos traços de mercúrio, arsênico

e chumbo; material radioativo como rádio, tório e

urânio; e compostos orgânicos volatéis como

benzeno. “Aqui repousam os desafios e as

oportunidades para as companhias que trabalham

com águas e efluentes…”



http://1.bp.blogspot.com/-Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/fraturamento-

hidr%C3%A1ulico+%282%29.jpg

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO:



http://aspo-deutschland.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html





But the main issue is water disposal: 

the flowback water can only be 

recycled at most three times before it 

has to be disposed. In US they truck 

the water in and out, but in the UK they 

may have to build pipelines, which 

costs." Field says if best practice is 

followed, fracking can be done safely, 

but following the UK's strict water 

regulations correctly will be expensive. 

"Due to the population density and 

relative shortage of land, plus the cost 

of meeting more stringent regulations, 

the costs of production will be at the 

very least 50% higher than in the US,"



Terry Engelder, “o pai do Marcellus Shale”, 

Professor de Geologia da Univ. do estado da

Pennsylvania:

“O fracking é uma tecnologia nova. A indústria do

gás está aprendendo à medida que faz, e

precisamos dar-lhes uma chance para fazê-lo

direito.” Ele então citou John F. Kennedy, pedindo

a nós da audiência “pergunte o que podemos

fazer por nosso País”, e agradecendo por nosso

patriotismo, por viver no coração daquela que ele

chamou “the sacrifice zone.”
http://www.ragingchickenpress.org/2012/03/17/why-fracking-

epitomizes-the-crisis-in-american-democracy-profiteering-and-the-

good-american/

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA...

http://www.ragingchickenpress.org/2012/03/17/why-fracking-epitomizes-the-crisis-in-american-democracy-profiteering-and-the-good-american/


O grande perigo de poluição das águas

superficiais e das estratégicas reservas

de águas subterrâneas vem agora, pois,

literalmente “de baixo”, imitando a

escalada geométrica do consumismo

globalizado e da concentração do capital

e colocando cada vez mais em risco a

qualidade da vida das espécies que

habitam a Terra.

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA...







Preocupado,  mas segurando a camisa...





Aquífero

Aquífero

Guarani

Serra Geral

“Xisto”

Tubo 

por 

onde 

passa 

a 

mistura 

de gás 

e água 

poluída

Fratura

No caso do Sistema Aquífero Integrado 

Guarani/Serra Geral...



No exercício de nossa cidadania, enviamos

carta solicitando às autoridades

responsáveis pela liberação da exploração

do Gás de Xisto no Brasil, em especial a

ANP, o CNPE e em última instância a

Presidenta da República, uma moratória

de 5 anos, para aprofundar os estudos

sobre os reais prejuízos ambientais dessa

perigosa técnica.

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA...





SITUAÇÃO ATUAL (?)

Não fomos atendidos diretamente, mas, por força

de liminares judiciais, estão suspensos os efeitos

dos contratos de concessão assinados e está

suspensa a assinatura dos demais contratos de

concessão, no Paraná, em São Paulo, na Bahia,

no Acre e no Piauí.

Podemos concluir com outro bonito exemplo do

exercício da cidadania:

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA...



"NÃO Frack MINHA MÃE."

YOKO ONO e SEAN LENNON

Escutem,gente!

Escutem minha música.

Sobre algo que vocês concordam está errado.

Não há mais nenhum lugar na Terra para descobrir.

Então por favor, não f... minha mãe.

Não f... minha mãe.

Porque não tenho outra.

Não f... minha mãe.

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer.

Mas, não f... minha mãe.

(VOZ DO HOMEM DO ÓLEO)

Aguente filho! Escute se você quiser.

Você não pode dizer a um homem onde enfiar sua broca.

Uma vaca não sabe o que é bom para o útero dela.

Portanto estou indo f... sua mãe.

Não f... minha mãe.

Porque não tenho outra.

Não f... minha mãe.

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer.

Mas ,não f... minha mãe.

Não podemos deixar que o mundo aqueça cada vez mais.

Não podemos deixar...

Hidrocarbonetos aromáticos poli-nucleares em nossa água.

Teratógenos carcinógenos.

O suficiente para fazer você apagar.

Então por favor, não f... minha mãe.

Não f... minha mãe.

Porque não tenho outra.

Não f... minha mãe.

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer.

Porém, não f... minha mãe.

http://valdenorenglish.blogspot.com.br/2013/06/dont-frack-my-mother.html

http://www.youtube.com/watch?v=VfymhAEe-TM

http://valdenorenglish.blogspot.com.br/2013/06/dont-frack-my-mother.html
http://www.youtube.com/watch?v=VfymhAEe-TM

