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PERÍMETRO DE PROTEÇÃO DE POÇOS VOLTADOS AO ABASTECIMENTO 

PÚBLICO DE ÁGUA – Um estudo de caso em Florianópolis, SC 

 Taiana Vieira Grando
1
 

RESUMO – O presente artigo aborda a questão dos perímetros de proteção que devem ser 

definidos e instalados ao redor de obras de captação de água subterrânea. Trata-se de um estudo de 

caso no município de Florianópolis, onde há um conjunto de poços destinados ao abastecimento 

público de água no norte da ilha. Estas áreas de proteção são necessárias para minimizar os 

impactos ambientais negativos decorrentes da urbanização com planejamento inadequado e da 

infraestrutura de saneamento precária a que o Aquífero de Ingleses está sujeito. Dentre os principais 

problemas identificados, destacam-se: o sistemas de saneamento in situ sem manutenção adequada 

e com risco de vazamento do efluente doméstico;  uso de agrotóxicos sobre a área de recarga do 

aquífero, considerado de alta vulnerabilidade; e o estado precário de conservação dos poços e da 

área de proteção imediata. 

ABSTRACT – This paper addresses the issue of protection perimeters that must be defined and 

implemented around underground water catchment systems.  It is a case study in Florianopolis, a 

city located on an island in Southern Brazil, where public wells supply water to the Northern part of 

the island.  These protective areas are needed to minimize the negative environmental impacts 

caused by the lack of proper urban planning and inadequate sanitation infrastructure around the 

Ingleses aquifer.  Among the main problems identified are the lack of maintenance of in situ 

sanitation systems that are at risk of domestic effluent leaking, use of pesticides over the highly 

vulnerable aquifer recharge zone, and the poor maintenance state of the water wells and 

surrounding areas requiring immediate protection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As perfurações em que se obtém água de um aquífero são genericamente denominadas de 

poços. Através de poços, a água subterrânea pode ser bombeada para consumo humano, se tomadas 

medidas de saneamento adequadas contra as fontes poluidoras como fossas, latrinas, agropecuária, 

agrotóxicos, postos de gasolina, oficinas mecânicas, lixo, entre outras. 

Uma maneira de proteger um aquífero contra a poluição e garantir a qualidade da água 

captada nos poços, é estabelecer áreas de proteção em torno deles. Segundo Foster et al. (2006), as 

atividades potencialmente poluidoras teriam que ser proibidas dentro de toda a zona de recarga 

(também chamada de zona de captura) do aquífero. Entretanto, em virtude das pressões imobiliárias 

e sócio-econômicas, tal prática mostra-se impraticável e economicamente inviável. Os mesmos 

autores propõem dividir em três a zona de captura, para que as restrições mais rigorosas sejam 

aplicadas nas áreas mais próximas aos poços. Tal divisão baseia-se na combinação dos critérios 

tempo de trânsito horizontal e distância do poço até as possíveis fontes poluidoras. São elas: zona 

de captura total, zona de proteção microbiológica e zona operacional de captação. 

Sugere-se que nesta última zona seja mantido um raio de 50m de proteção, onde nenhuma 

atividade que não esteja relacionada com a extração de água seja permitida. Foster et al., (2006) 

sugerem ainda que deve haver inspeções da integridade sanitária do terreno num raio de 200m. É 

principalmente para evitar a poluição do aquífero e risco de doenças para a população que se fala 

em perímetro de proteção de poços e zona de inspeção sanitária. A degradação de um aquífero pode 

ser às vezes irreversível; a despoluição é um procedimento caro e demorado, prevenir é a melhor 

alternativa.  

Com base na importância destes perímetros de proteção, realizou-se um estudo de caso que 

resultou no trabalho de conclusão de curso (Geografia/UFSC), intitulado “A proteção dos poços da 

CASAN no Aquífero de Ingleses”, apresentado aqui resumidamente. 

 

2.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A maior parte da população do norte da Ilha de Santa Catarina é abastecida com a água do 

Aquífero de Ingleses. A empresa concessionária de água em Florianópolis é a CASAN, que atende 

o norte da ilha através do Sistema Costa Norte, composto basicamente de 22 poços profundos e 

tubulações que levam a água até a Estação de Tratamento de Água do referido Sistema antes de 

chegar às residências. 

Trata-se de um aquífero costeiro, livre, recarregado principalmente por infiltração da água das 

chuvas, com média anual estimada de 12.500.000 m³/ano (EPT, 2002), possui uma dimensão 

aproximada de 30 km² (Westarb, 2004). Neste aquífero há a descarga natural do fluxo de água doce 
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em direção à Praia do Santinho, e também há a descarga por ponteiras e poços de captação de água, 

públicos e privados, que abastecem a população do norte da Ilha e turistas. Conforme estudo 

realizado pela EPT (2002), a descarga de água retirada pelos poços da CASAN no Sistema Costa 

Norte é de 6.140.000 m³/ano (representa 49% da recarga total anual), desconsiderando a descarga 

natural do aquífero e as ponteiras particulares e poços profundos de condomínios e hotéis. Por sua 

natureza costeira pode estar sujeito à intrusão salina, de houver o rompimento do equilíbrio 

hidrodinâmico entre as massas de água doce e salgada (EPT, 2002).  

O Aquífero de Ingleses está localizado nos distritos de São João do Rio Vermelho e de 

Ingleses do Rio Vermelho, que constituem dois dos onze distritos administrativos do município de 

Florianópolis, representados no mapa de localização (Figura 1).  

A comunidade residente nestes distritos vivia semi-isolada até a década de 1940, quando foi 

então implementada a primeira linha de ônibus no norte da Ilha (Ferreira, 1999). Na década de 1950 

uma linha que saía do bairro de Ingleses permitiu contatos mais frequentes com a cidade de 

Florianópolis. A partir da década de 60 o município passou a receber maiores investimentos em 

infraestrutura como sistema de energia elétrica em 1967; construção das Rodovias SC-401 e 403 em 

1973; escola de ensino fundamental em 1975 e posto de saúde (Ferreira, 1999). 

A partir dos investimentos em infraestrutura citados anteriormente, a área em questão teve um 

intenso processo de urbanização, conforme mostram os censos do IBGE nos anos de 1970, 1980, 

1991 e 2000 para os Distritos de São João do Rio Vermelho e Ingleses do Rio Vermelho. Os dados 

desses censos indicam um crescimento populacional e um acelerado processo de ocupação nos dois 

Distritos, retratados nas Tabelas 1 e 2 e na Figura 2. 

Tabela 1 – População: número absoluto e percentual de crescimento no Distrito de São 

João do Rio Vermelho 

População residente Crescimento Crescimento Densidade demográfica 

Ano Nº de hab. Nº de hab. % Hab/km² 

1970 833   26,27 

1980 1.223 390 46,81 34,44 

1991 1.864 641 52,41 58,80 

2000 6.791 4.927 264,32 214,22 

Fonte: IBGE, apud Meneses, 2004.  

 

Tabela 2 – População: número absoluto e percentual de crescimento no Distrito de 

Ingleses do Rio Vermelho 

População residente Crescimento Crescimento Densidade demográfica 

Ano Nº de hab. Nº de hab. % Hab/km² 

1970 2.016   98,48 

1980 2.695 679 33,68 131,65 

1991 5.862 3.167 117,51 286,37 

2000 16.514 10.652 181,71 806,74 

Fonte: IBGE, apud Westarb, 2004. 
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Figura 1 – Localização geográfica da área de estudo 
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A evolução do número de habitantes pode ser acompanhada através da Figura 2, que mostra o 

aumento da população através de um diagrama, sendo o eixo X correspondente aos censos 

realizados pelo IBGE nos anos de 1970, 1980, 1991 e 2000, o eixo Y representa o número de 

habitantes 
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Figura 2 – Diagrama da evolução da população nos Distritos de Ingleses do Rio 

Vermelho e São João do Rio Vermelho 

 

O serviço de abastecimento de água nos Distritos de Ingleses do Rio Vermelho e São João do 

Rio Vermelho ocorre exclusivamente com água subterrânea. O crescimento das populações fixa e 

flutuante, esta última representada pelos turistas sazonais, faz aumentar a demanda por água. 

Não há tratamento nem rede coletora de esgoto na área de estudo. A solução adotada pela 

população é o sistema individual de fossa e sumidouro, que nem sempre são construídos dentro das 

normas técnicas, colocando em risco o meio ambiente e o Aquífero de Ingleses. 

Do ponto de vista geológico, a Ilha de Santa Catarina é representada pelo embasamento 

cristalino e por pequenas bacias sedimentares. O embasamento cristalino aflora nas elevações e suas 

rochas são datadas do Proterozóico e Eopaleozóico (Caruso Jr., 1993). Na paisagem local, 

destacam-se as unidades Granitóide Paulo Lopes e Granito Ilha, que segundo Caruso Jr., (1993) 

embasam os depósitos sedimentares que constituem as planícies dos distritos. Os principais 

afloramentos do Granitóide Paulo Lopes são conhecidos como Morro dos Ingleses e Morro das 

Aranhas, localizados na porção leste da área de estudo. O Granito Ilha forma a maior parte das 

rochas da Ilha de Santa Catarina, sendo localmente representado pelos morros do Muquém e da 

Cachoeira (porção oeste da área de estudo), morro das Feiticeiras e ponta das Feiticeiras (na porção 

norte da área de estudo). 
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Conforme Caruso Jr. (1993), vários depósitos sedimentares formaram-se na Ilha de Santa 

Catarina no período do Quaternário, associados aos movimentos de regressão e transgressão do 

mar. São depósitos de origem paludial, eólica, lagunar, marinha e praial, que configuram a área 

plana da Ilha, denominada de Unidade Geomorfológica Planície Costeira.  

A bateria de poços tubulares da CASAN situa-se em depósitos praiais, bordejando as dunas; 

por baixo dos depósitos praiais estão os depósitos marinhos e por cima deles estão os depósitos 

eólicos em alguns setores. Os depósitos eólicos mais antigos datam do Pleistoceno e encontram-se 

fixados por vegetação, constituindo dunas fixas (Caruso Jr., 1993). Do Holoceno, há uma pequena 

área fixada no Distrito de São João do Rio Vermelho e constituem os depósitos atuais (Caruso Jr., 

1993). Na área de estudo encontra-se 2 campos de dunas ativas ou dunas móveis, denominadas por 

Ferreira (1999) de dunas ativas Moçambique-Ingleses e dunas ativas Santinho-Ingleses (Figura 3). 

Os principais corpos de água doce superficiais do local são o Rio Capivari, o Rio Ingleses, o 

Rio Vermelho e o Rio Capivaras, representados no mapa de localização dos poços da CASAN 

(Figura 3). Além dos rios, a área de estudo conta com algumas lagoas, como a Lagoa do Jacaré e 

Lagoa das Lavadeiras, na lateral do morro das Aranhas. No campo de dunas Moçambique-Ingleses 

também afloram diversas lagoas com tamanhos e profundidades variáveis (porém todas rasas), 

dependendo do volume de chuva.  

 

3. RECORTES TEÓRICOS 

 

3.1 Vulnerabilidade de Aquíferos 

A atividade humana na superfície do terreno modifica os mecanismos de recarga dos aquíferos 

e introduz outros novos, mudando a distribuição, frequência, taxa e qualidade da recarga da água 

subterrânea. Segundo Foster et al., (2006), o movimento da água e o transporte de poluentes e 

contaminantes desde a superfície do solo até o aquífero podem ser processos muito lentos. Pode 

demorar anos até que o impacto de um episódio de poluição ou contaminação por poluente ou 

contaminante persistente seja evidente. Este fator traz um benefício, dando tempo suficiente para a 

decomposição de poluentes e contaminantes, mas também pode favorecer uma atitude complacente 

frente à possibilidade de penetração de poluentes e contaminantes persistentes (Foster et al., 2006). 

Poluição e contaminação são termos distintos. Poluição pode ser definida como alteração nas 

características físicas, químicas ou biológicas de águas naturais decorrentes de atividades humanas 

(Benetti & Bidone, 1993). Qualquer alteração na qualidade da água subterrânea de origem antrópica 

no sistema aquífero é denominada poluição. Quando esta alteração ou degradação da qualidade 

desse recurso natural atingir níveis que podem prejudicar a saúde humana dos que a consomem, 

denomina-se contaminação (Coelho & Duarte, 2003). 
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Figura 3 – Mapa de localização dos poços da CASAN. 
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Para Branco et al (2006), a poluição de um manancial afeta a fauna e flora local, mas não 

necessariamente a saúde humana; já a presença de bactérias, vírus e fungos patogênicos, ou outros 

elementos tóxicos ou radioativos na água caracterizam a contaminação, caso esta água seja 

consumida pelo homem. Em termos de água potável, todos os poluentes e contaminantes deverão 

ser retirados por tratamento. 

Existem várias causas que levam à poluição de um aquífero. Foster et al., (2006) destacam a 

proteção inadequada contra descargas e lixiviação provenientes de atividades urbanas, industriais ou 

agrícolas como a principal causa de poluentes com patógenos, nitrato de amônio, cloretos, sulfato, 

boro, arsênico, metais pesados, hidrocarbonetos e pesticidas.  

Segundo Foster et al., (2006), os perfis do solo e o próprio depósito sedimentar atenuam 

muitos poluentes da água durante o transporte subterrâneo na zona vadosa (não saturada), através da 

autoeliminação, degradação bioquímica, reações químicas e fenômenos de adsorção (agregação de 

substância gasosa ou líquida à superfície de um sólido). O meio físico possui características capazes 

de atenuar e proteger a água subterrânea contra cargas poluentes, e conforme Ferreira (1999) é nisto 

que se baseia o conceito de vulnerabilidade natural de aquíferos. O grau de atenuação de poluição 

de um aquífero varia de acordo com o tipo de poluente e o processo de poluição em um 

determinado ambiente (Foster et al., 2006). Os mesmos autores ressaltam que a preocupação sobre 

a poluição da água subterrânea deve ser maior quando de trata de aquíferos não confinados ou 

freáticos, especialmente onde sua zona não saturada é pouco espessa e o nível freático é pouco 

profundo. 

A vulnerabilidade segundo Foster et al., (2006) é resultado das características hidráulicas e 

físico-químicas do solo e/ou da rocha ou sedimento que compõem a zona não saturada e que 

permite o retardamento, dispersão e degradação da carga contaminante antrópica. 

Existem várias técnicas que estabelecem o grau de vulnerabilidade natural de aquíferos, 

destacando-se entre elas o GOD, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde. Sua sigla 

deriva da expressão em inglês Groundwater hydraulic confinement, Overlaying Strata, Depth to 

groundwater table, que em português assume o significado de Grau de confinamento da água 

subterrânea, Ocorrência de estratos de cobertura e Distância até o topo do lençol freático ou teto do 

aquífero confinado (Foster et al., 2006).  

O GOD usa três parâmetros, cujos nomes deram origem à sigla. O primeiro diz respeito ao 

tipo de ocorrência do aquífero, ou seja, seu grau de confinamento, que pode ser de seis tipos: não 

confinado, não confinado coberto, semiconfinado, confinado, fluxo ascendente jorrante ou nenhum. 

O segundo parâmetro refere-se à litologia e grau de consolidação da zona vadosa ou da camada 

confinante, subdividida em sedimentos não consolidados, rochas porosas consolidadas e rochas 

duras consolidadas. O terceiro parâmetro utilizado no GOD avalia a profundidade do lençol freático 
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ou do aquífero confinado (Foster et al., 2006). Um índice é atribuído a cada um destes tipos de 

informação e estes índices são multiplicados entre si para produzir a classificação final que é então 

transformada em vulnerabilidade de aquíferos, que pode ser insignificante, baixa, média, alta ou 

extrema (Tabela 3). A construção deste índice se dá nas seguintes etapas: primeiro identifica-se o 

grau de confinamento hidráulico do aquífero, atribuindo um valor entre 0,0 a 1,0. Depois, são 

especificadas as características do substrato da cobertura da zona saturada do aquífero quanto às 

características litológicas e ao grau de consolidação da zona não saturada e atribui-se um índice a 

este parâmetro entre 0,4 a 1,0. Por último, estima-se a profundidade até o lençol freático, no caso de 

aquíferos não confinados ou da profundidade do primeiro nível principal de água subterrânea para 

aquíferos confinados, atribuindo um índice entre 0,6 a 1,0 (Foster et al., 2006). A construção do 

índice GOD está esquematizada na Figura 4. 

Foster & Hirata (1988) têm sugerido uma definição prática de classes de vulnerabilidade de 

aquíferos à poluição apresentada na Tabela 3. Dentro deste método, verifica-se que o Aquífero de 

Ingleses nos dois Distritos tem vulnerabilidade de alta a extrema. 

Tabela 3 – Classes de vulnerabilidade de aqüíferos à poluição 

 
Classes de 

Vulnerabilidade 
Definição Prática 

Extrema 
Vulnerabilidade a muitos poluentes, com impacto relativamente rápido, com 

muitos cenários de contaminação 

Alta 
Vulnerável a muitos poluentes, principalmente quando continuamente lançados, 

exceto aqueles muito pouco móveis e poucos persistentes 

Moderada 
Vulnerável a muitos poluentes, mas somente quando continuamente lançados. 

Baixa 
Somente vulnerável a contaminantes conservativos em longo prazo, quando 

continuamente e amplamente lançado. 

Negligível Camadas confinantes com fluxo vertical descendente não significativos 

 

3.2 Áreas de proteção das fontes de abastecimento de água subterrânea 

Quando uma obra da captação de águas subterrâneas é construída sem atender às 

características técnicas mínimas necessárias “poderá transformar-se num foco de contaminação do 

solo-subsolo e águas subterrâneas” (Rebouças, 2006, p. 115). Ao tratar de um perímetro de 

proteção em torno das obras de captações de águas subterrâneas, objetiva-se contribuir para a 

conservação deste recurso natural para que esta obra não se torne um foco de contaminação, tendo 

em vista que atende diretamente ao ser humano. Hirata (2001) apresenta a principal estratégia de 

proteção das águas subterrâneas: 

“As estratégias de proteção da qualidade das águas subterrâneas em vários países são 

geralmente baseadas no controle do uso da terra (restrições na sua ocupação), a partir de 

dois tipos de zoneamento: um centrado na captação para abastecimento público, que 

estabelece, ao redor do manancial, perímetros de proteção, onde existirão maiores 

restrições em áreas mais próximas do poço, e o outro, mais amplo, dirigido ao aquífero, 

definindo áreas mais e menos vulneráveis à poluição, baseadas na capacidade depurativa 

do solo e da zona não saturada” (Hirata, 2001, p. 2). 
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Figura 4 – Sistema GOD para avaliação da vulnerabilidade do aquífero à poluição 

Fonte: Foster et al., 2006, p. 32. 

 

As áreas de proteção das fontes de abastecimento, também chamadas de perímetros de 

proteção, devem ser protegidas contra poluentes e contaminantes, principalmente os não 

degradáveis (Foster et al., 2006). A área de proteção é dividida em zonas, que variam de acordo 

com as condições e necessidades locais. São elas: zona de captura total da fonte, zona de proteção 

microbiológica e zona operacional de captação (Foster et al., 2006). 

A zona de captura total da fonte corresponde à área de proteção mais externa. É o perímetro 

no qual toda recarga do aquífero, advinda de precipitação, será captada na fonte de abastecimento 

em questão.  A área desta zona é determinada com base na taxa de recarga média a longo prazo. 

Esta zona possui a finalidade de proteger o poço contra poluentes e contaminantes que possam 

migrar para o mesmo num período de tempo maior. Esta zona considera um tempo de percurso de 

partículas de em média 5 anos (e se estende por no mínimo 2 km) tempo para que as mesmas, 

quando lançadas no perímetro desta zona, atinjam o poço de bombeamento (Kohnke, 2001). 

Já a zona de proteção microbiológica é uma área mais interna à zona de captura total da fonte 

e trata-se de uma área de prevenção contra bactérias, vírus e organismos patogênicos, os quais 

penetram no aquífero por meio de fossas sépticas mal projetadas, valas de drenagem, latrinas, 

esgotos ou cursos de água superficiais contaminados. A dimensão desta zona equivale ao tempo de 

trânsito horizontal médio na zona saturada contra atividades que potencialmente infiltram 
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organismos patogênicos. A distância horizontal percorrida pelos patógenos na zona saturada é 

governada principalmente pela velocidade do fluxo da água subterrânea, sendo que se pode definir a 

zona de proteção microbiológica considerando 50 dias de tempo para os poluentes ou 

contaminantes chegarem ao poço (Foster et al., 2006). 

A terceira é a zona operacional de captação, que compreende uma pequena área ao redor da 

fonte de abastecimento propriamente dita. Foster et al., (2006) sugerem um raio mínimo de pelo 

menos 20 metros de proteção. Devido as altas porosidade e permeabilidade do substrato, considera-

se 50 metros de proteção imediata uma medida mais recomendável, onde nenhuma atividade que 

não esteja relacionada com a extração da água seja permitida. As atividades admitidas neste 

perímetro consistem em infraestrutura específica (como casas de força, por exemplo), manutenção, 

fiscalização, monitoramento e visitação restritiva com finalidade educativa.  

Os mesmos autores sugerem ainda uma área de 200 metros onde deve haver inspeções da 

integridade sanitária do terreno, que consistem em monitoramento com certa frequência dos 

terrenos localizados neste perímetro, para examinar se há depósitos de lixo, como está a condição 

da fossa e do terreno (se o terreno está úmido mesmo em um período de seca, indica provável 

vazamento da fossa). Em estudo já realizado para o Aquífero dos Ingleses, a empresa EPT sugere 

que o raio de proteção mais adequado para a área em questão seja de 300 metros, conforme se 

observa abaixo: 

“Baseado nos rebaixamentos e sua propagação observados em campo, através dos ensaios 

de bombeamento e no mapeamento da vulnerabilidade intrínseca, fica evidente que os 

perímetros adjacentes aos poços são áreas extremamente vulneráveis e devem estar imunes 

a certos tipos de atividades antrópicas potencialmente poluidoras comuns na área do 

Aquífero dos Ingleses, como por exemplo: postos de abastecimento, oficinas mecânicas, 

restaurantes e conjuntos habitacionais verticais com disposição de esgoto primária. 

Sugere-se um raio de proteção mínimo de 300 m para os poços integrantes do sistema e 

que sejam feitos estudos de detalhamento para cada um destes respectivos poços” (EPT, 

2002, p. 90). 

A Figura 5 ilustra as zonas de proteção acima referidas para um aquífero não 

confinado. 

 

Figura 5 – Esquema das zonas de captura das águas subterrâneas e dos perímetros do 

tempo de trânsito ao redor de um poço e uma nascente  

    Fonte: Adaptado de Foster et al., 2006, p. 35. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Durante o período de 29 de março a 1° de maio de 2008 foram realizadas seis atividades de 

campo, com o objetivo de localizar nos Distritos de Ingleses do Rio Vermelho e São João do Rio 

Vermelho os poços de captação de água destinados ao abastecimento público. Numa primeira etapa 

foi feito o reconhecimento do local direto em campo, localizando desta forma 7 poços. A 

localização dos demais poços foi possível através de um mapa disponibilizado pela CASAN e 

também através do diálogo com moradores, que indicaram a forma de acesso a estes locais, já que 

alguns poços localizam-se dentro de terrenos particulares e outros não estavam no mapa. Desta 

forma, encontrou-se 22 poços, enquanto que apenas 20 constavam nos documentos e mapas oficiais. 

Em cada poço onde havia cerca de proteção foram tomadas as medidas do mesmo até as 

cercas (medidas 1 a 4, especificadas na tabela 4), as medidas do terreno (lados) e também até a 

residência mais próxima, quando havia. Poços que não possuíam cercas de proteção foram medidos 

até o limite com o terreno ao lado e até a construção mais próxima. Através destas medidas 

elaborou-se, utilizando o software MicroStation, uma série de croquis que representam a zona 

operacional de captação atual, os perímetros de proteção sugeridos (50 metros) e a área de inspeção 

sanitária (300 metros).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Através dos dados da tabela 4, tem-se uma dimensão de que tipo de proteção recebe este 

sistema de captação de água. A proximidade com edificações chega a 2,30 metros no poço 

denominado “Oficina”, 3,50 metros no poço localizado na servidão Novas Palmeiras e 3,65 metros 

no poço “Ciro”, que são os casos mais extremos.  

Tabela 4 – Medidas do perímetro de proteção atual dos poços da CASAN no Sistema 

Costa Norte. 

 Localização (rua, 

servidão, terreno) 

Apelido na CASAN Distância 

1 

Distância 

2 

Distância 

3 

Distância 

4 

Distância 

residência 

1 Cisne Real ETA 1 3,30 5,20 8,50 - 16,15 

2 João Patrício ETA 2 4,23 6,18 10,37 13,13 57,53 

3 Idalino D. Fernandes  Não possui * - - - - 23,22 

4 José D. Ramos Oficina 2,30 10,70 9,10 20,16 2,30 

5 Didi Didi 1 ** 7,30 9,53 11,15 13,77 7,30 

6 Didi Didi 2 ** 7,04 8,42 9,48 11,32 8,42 

7 Didi Didi 3 3,74 9,00 12,50 14,18 6,35 

8 Eduardo M. Agapito Ipanema 0,10 4,56 13,52 13,82 - 

9 Luiz Roque Cunha RBS 2,17 2,52 9,27 10,15 10,15 

10 Costão Golf Bianco 33 - - - 33 

11 Paulinho da Matriz Paulinho da Matriz 1 3,23 11,83 9,80 9,83 - 

12 Paulinho da Matriz Paulinho da Matriz 2 7,18 8,64 11,60 12,77 - 

13 Paulinho da Matriz Paulinho da Matriz 3 4,73 47,52 - - - 

14 Paulinho da Matriz Paulinho da Matriz 4 5 47,62 - - - 

15 Edmundo Edmundo 1 (cercado) 3,50 6,50 15,25 16,62 20,22 

16 Edmundo Edmundo 2 (vazamento) 33,20 47,22 - - 33,20 

17 Edmundo Edmundo 3 (meio) 14,21 28,70 - - 14,21 
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18 Novas Palmeiras Não Possui 3,50 7,55 7,62 26 3,50 

19 Dunas Verdes Dunas Verdes 3,54 6,23 13,54 14,02 6,23 

20 Antenor S. Conceição Areial 3,70 5,36 5,93 20,50 16,20 

21 Candido P. Anjos Ciro 2,21 5,29 7,62 11,73 3,65 

22 Moçambique Moçambique 6.42 8.60 9.38 15.78 6.42 
* Poços sem cerca de proteção  

** Cerca danificada 
 

A Figura 6 apresenta um exemplo de croqui elaborado a partir dos dados coletados em campo. 

Nele, são mostrados basicamente: as ruas, residências, localização dos poços, área de proteção 

atual, perímetro de proteção imediata sugerida (50m) e perímetro de inspeção sanitária sugerida 

(300m). 

 

Figura 6 – Croqui da área dos poços ETA 1 e 2. 

Como já foi mencionado anteriormente, prevalece na área de estudo o sistema de saneamento 

in situ, sendo as latrinas e fossas sépticas exemplos deste sistema (Westarb, 2004). Um dos 

inconvenientes dos sistemas de saneamento in situ é o risco de vazamentos e a falta de manutenção, 

que ameaçam a qualidade da água subterrânea. Há uma concentração altíssima de residências na 
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área de estudo, consequentemente, a concentração de fossas e latrinas também é muito alta.  Apesar 

de não possuírem profundidade que chegue diretamente ao lençol freático, os efluentes entram em 

contato com o mesmo em situações de flutuação do nível freático, que ocorrem em períodos de 

maiores chuvas. “Nestas condições, ocorre a dispersão do efluente bruto que avança lateralmente e 

verticalmente, colocando em risco as captações de água próximas e a saúde dos usuários” 

(Westarb, 2004, p. 104). A rede de coleta e tratamento de esgoto no local foi parcialmente 

implantada, mas não foi concluída e atualmente encontra-se abandonada, nunca tendo entrado em 

operação. 

Além da ameaça oferecida pelos efluentes, encontra-se um empreendimento imobiliário que 

prevê a utilização de 30 toneladas de agrotóxicos ao ano sobre a zona não saturada do aquifero, para 

manutenção de campos de golfe, conforme dados do Estudo de Impacto Ambiental realizado para 

este empreendimento. Um campo de golfe requer uma taxa de aplicação de fertilizantes e 

agrotóxicos igual ou superior a utilizada na agricultura intensiva (Cuomo, 1991). Dentre os 

agroquímicos utilizados na manutenção do campo de golfe, estão o 2,4-D, clorotalonil e dicamba 

(Caruso Jr Estudos Ambientais Ltda, 2004). O primeiro refere-se ao nome simplificado do ácido 

diclorofenoxiacético, largamente utilizado na agricultura moderna. O 2,4-D só pode ser usado em 

áreas rurais, em culturas para as quais ele foi registrado. No Brasil as culturas são: milho, cana-de-

açúcar, café, trigo, aveia, centeio, arroz e pastagem formada. O produto não é recomendado pra 

utilização em áreas urbanas (Dow AgroSciences, sem data).  

Outros problemas verificados na área que seria de proteção aos poços são: cercas ausentes ou 

danificadas, permitindo o fácil acesso de qualquer pessoa aos poços; vazamentos; vandalismo; 

ausência de manutenção da vegetação no entorno; base em cimento danificada; tampas mal fixadas, 

parcialmente deslocadas ou ausentes, permitindo o acesso de ratos, baratas e outros animais ao 

sistema de captação de água. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Aquífero de Ingleses vem sofrendo interferências antrópicas que comprometem a qualidade 

da água. A ausência de coleta e tratamento de esgoto, paralelo ao forte adensamento urbano nos 

perímetros próximos aos poços, faz com que o aquifero esteja sob alto risco de poluição. A pressão 

imobiliária nesta área, associada com a omissão do poder público, faz com que o quadro se agrave. 

Os perímetros de proteção atuais possuem medidas não adequadas para uma boa defesa do 

aquífero contra a poluição. Estas condições exigem a ampliação imediata da zona operacional de 

captação. 
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