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I - INTRODUÇÃO 

Em janeiro de 2017 a Coca-Cola FEMSA distribuiu o relatório ESTUDO 

HIDROGEOLÓGICO UNIDADE ITABIRITO elaborado pela  Schlumberger Water 

Services que concluiu que não existia, até aquele momento, nenhuma evidência 

de que os poços de bombeamento do SAAE-Itabirito que servem a fábrica da 

FEMSA, estivessem interferindo nas nascentes Campinho e Suzana. A análise 

feita até então indicava que a ocorrência de um período de baixa precipitação 

entre os anos hidrológicos de 2012-2013 e 2015-2016 pode ter afetado as 

vazões das nascentes avaliadas. 

Em abril de 2017, a ONG Abrace a Serra apresentou uma ANÁLISE CRÍTICA 

DO RELATÓRIO DA SCHLUMBERGER PARA A COCA-COLA, que foi 

protocolizada no Ministério Público Estadual, na SUPRAM, no Parque Estadual 

Rola Moça e na APA Sul. Esta Análise Crítica mostrou erros, omissões e 

sofismas no relatório e apresentou razões pelas quais as concluões atingidas 

pela Schlumberger não podiam ser aceitas. As discordâncias recairam sobre 

vários aspectos do relatório, a saber:  pluviometria, cones de depressão, 

hidroquímica, reservas renováveis, potenciometria, falhas geológicas e análise 

da superfície piezométrica. 

Neste novo Estudo Hidrogeológico Serra da Moeda – Fase II foram feitas 

algumas correções ou modificações com respeito aos erros apontados,  como 

no mapa potenciométrico e na hipótese da existência de falhas NW-SE que foi 

abandonada como recomendado. Mas persistem equívocos que impedem que 

se aceite as conclusões alcançadas. 

 

II - ANÁLISE CRÍTICA AO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO 

A presente análise enfoca as conclusões do Estudo que se encontram às pags. 

229 a 233. Lê-se: 

“Em resumo e como conclusão geral, o bombeamento praticado desde 2015 pelo 

SAAE nos poços P-00, P-01 e P-02 não impactou as vazões das nascentes 

próximas, incluindo-se nesta conclusão as nascentes Campinho e Suzana. A 

redução de vazão verificada nestas nascentes é consequência da redução dos 

índices de precipitação anual abaixo da média, registrados nos cinco anos 

hidrológicos entre 2012 e 2017, algo que se verifica regionalmente em outras 

nascentes ao longo da Serra da Moeda.” 

O Estudo aponta que  durante 20 meses, entre julho de 2016 e março de 2018, 

“foi levantada uma densa massa de dados e informações de distintas naturezas, 

cuja análise permite concluir que o bombeamento dos poços operados pelo 

SAAE (poços P-00, P-01 e P-02) não está impactando as nascentes localizadas 
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na região do entorno desses poços, conclusão que inclui as nascentes Campinho 

e Suzana, objeto do questionamento inicial. As evidências que levaram a essa 

conclusão são apresentadas a seguir: 

 

II.1 - ENSAIOS DE BOMBEAMENTO E HIDROQUÍMICA 

II.1.1 – “O bombeamento dos poços P-00, P-01 e P-02, desde o início das 

operações, ocorre em taxas significantemente inferiores à reserva 

hidrogeológica renovável associada aos aquíferos Cauê e Gandarela na área de 

estudo, correspondendo em média a 8% da reserva renovável. Quando se 

considera o total captado pelo conjunto dos usuários de água subterrânea na 

área de estudo, que inclui dois condomínios instalados sobre o mesmo 

compartimento hidrogeológico, o consumo médio atinge não mais do que 12% 

da reserva renovável.” 

Comentário: 

Como apontado na Análise Crítica de abril de 2017 as reservas renovaveis não 

passam de uma estimativa exagerada. Os erros apontados não foram corrigidos. 

E eles são evidentes:  a adoção de uma taxa de infiltração extremamente 

otimista, a não subtração das vazões das nascentes oriundas da fm. Cauê,  bem 

como de todas as outorgas já existentes no setor,  uma área de recarga que de 

um lado extrapola de muito a área de fluxos convergentes para os poços de 

bombeamento e de outro inclui extensa área de solo argiloso reconhecidamente 

impermeavel. Alem disto, parte da área está sendo também considerada como 

área de recarga por outro empreendimento vizinho, no caso a CSul. Tudo se 

passa como se estivéssemos num verdadeiro faroeste nas áreas de recarga. 

Vários disputando a mesma reserva, e o orgão supervisor distribuindo outorgas 

sem informação e uma análise mais aprofundada.    

II.1.2 – “Não há correlação entre as variações nas taxas de bombeamento dos 

poços P-00, P-01 e P-02 e as variações temporais nas vazões de descarga 

monitorada nas nascentes existentes no entorno da UTA do SAAE, incluindo as 

nascentes Campinho e Suzana. Ao mesmo tempo, em grande parte das 

nascentes situadas ao longo de toda a Serra da Moeda verifica-se uma 

inequívoca correlação com os índices anuais de precipitação” 

Comentário: 

Esta é uma conclusão infundada. Com efeito, o monitoramento nas nascentes 

foi feito simultaneamente aos testes de bombeamento que se restringiram a 

períodos inferiores a 1 semana como mostram as figs. 6.19, 6.24, 6.32 e 6.40 do 

Estudo. Nas nascentes o monitoramento deveria se estender para alem das 12 

ou 30 horas utilizadas na observação da recuperação que, na maioria dos testes,  
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foi apenas parcial. Se este tempo foi insuficiente para acompanhar a 

recuperação total ele é muito curto para medir reflexos em distâncias maiores 

como as que separam os poços das nascentes. O reflexo nas nascentes não é 

direto como parecem pensar os planejadores dos testes. A propagação do efeito 

do bombeamento pode ser acompanhada na fig. 7.7 da pag. 174 que 

erradamente representa o NE (nivel estático) no furo P1 na mesma cota que a 

nascente quando ele está na realidade 6m acima. O bombeamento rebaixa mais 

vigorosamente segundo o eixo maior do elipsoide representado, ou seja ao longo 

do acamamento dos itabiritos. Mas o elipsoide em questão comporta dois eixos 

maiores, um aproximadamente NS e o outro segundo o mergulho das camadas, 

aproximadamente 55o para leste. No sentido do mergulho o rebaixamento mais 

forte se dará nas camadas mais porosas e permeaveis dos itabiritos para oeste 

dos poços. Havendo rebaixamento do NA (nivel d’água),  automaticamente a 

carga hidráulica que alimenta a nascente diminuirá o que fatalmente reduzirá a 

vazão da nascente. Esta propagação do efeito do bombeamento não se dá de 

imediato. Há um retardo devido à permeabilidade da rocha que é menor no 

sentido perpendicular à estratificação que corresponde ao eixo menor do 

elipsoide. Outro aspecto singular desta propagação é que não há transferência 

de água desde a nascente até o poço. Basta haver uma redução da carga 

hidraulica entre o poço e a nascente para que a vazão da nascente diminua. 

Assim toda argumentação quanto à quimica das águas serem diferentes nos 

poços de bombeamento e nas nascentes é completamente irrelevante. 

II.1.3 – “ Em nenhum dos ensaios de bombeamento (testes de aquífero) 

realizados se verificou qualquer variação nas vazões das nascentes Campinho 

e Suzana, as quais foram monitoradas concomitantemente aos ensaios pela 

equipe técnica do SAAE. Isto inclui o ensaio realizado com os três poços P-00, 

P-01 e P02 operando ao mesmo tempo e de forma ininterrupta por uma semana 

em vazão 3,5 vezes superior às normalmente praticadas, em que se gerou um 

stress no sistema aquífero muito superior ao que é comumente praticado pelas 

operações.” 

Comentário: 

Aqui temos dois problemas.  Em primeiro lugar,  a vazão das nascentes depende 

de dois componentes: a vazão proveniente do próprio aquífero e  a vazão  

proveniente da chuva precipitando no anfiteatro a montante das nascentes,  que 

dá origem ao escoamento superficial que pode fluir diretamente para a nascente, 

aumentando sua vazão,  ou ficar retido em colúvios próximos que o vão liberando 

pouco a pouco.  É facil de entender que para observar reduções na vazão do 

aquífero,  deve-se evitar fazer o monitoramento em época de chuvas. Ora,  os 

monitoramentos concomitantes ao ensaio com os três poços operando ao 

mesmo tempo foram feitos em novembro,  mês em que houve uma pluviosidade 

elevada próxima a 200mm, como mostram as figuras 6.77, 6.78 e 6.79. Na figura 
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6.77 observa-se que na surgência 7A da nascente Suzana houve uma efetiva 

redução da vazão de julho 2015 até fevereiro de 2018, com interrupções em 

nov/dez 2016 e dez/jan 2017, muito provavelmente devido às chuvas copiosas 

de dezembro. O teste de bombeamento concomitante nos 3 poços e os 

respectivos monitoramentos nas nascentes foram feitos  na segunda quinzena 

de nov. 2017, justamente quando o gráfico mostra uma recuperação do NA.  O 

efeito do bombeamento se houve ficou totalmente mascarado pelas chuvas. Da 

mesma forma nas surgências 8A e 8C, observam-se as mesmas interrupções na 

redução da vazão em nov/dez 2016 e nov/jan 2017 e que,  após o teste,  houve 

um aumento abrupto das vazões em dezembro, neste caso certamente 

relacionado às chuvas deste mês. Estes monitoramentos deveriam ter sido feitos 

nos meses de julho e agosto para merecerem alguma credibilidade.  Em segundo 

lugar, como já referido acima, a propagação da queda da carga hidraulica entre 

o o rebaixamento do NA devido ao bombeamento e a redução da vazão na 

nascente não é imediata. Ela tem um retardo o que implica na necessidade de 

continuar o monitoramento por ao menos duas a quatro semanas, sem chuvas,  

após a interrupção do bombeamento.  No entanto, os monitoramentos feitos, 

como mostram as figuras 6.52 a 6.55 se restringiram ao período de 

bombeamento e somente em um caso (fig.6.54) houve uma leitura de vazão 10 

horas após a interrupção do bombeamento.  Os planejadores do monitoramento, 

provavelmente por não admitirem a hipótese de que os bombeamentos afetam 

as vazões das nascentes, não o estenderam o tempo suficiente para que a 

redução da vazão pudesse acontecer.  Eles mesmos mostraram que os poços 

PZ7 e P8 apresentavam recuperação do NA ainda 16 dias após a interrupção do 

bombeamento no poço P0 (fig. 6.32). 

II.1.4 – “Também foi evidenciado com os ensaios de bombeamento uma clara 

anisotropia no aquífero Cauê, a qual se correlaciona à orientação do 

acamamento do meio. Com isso, a zona de influência dos poços neste sistema 

aquífero possui formato elipsoide, com seu eixo mais alongado no sentido 

aproximado norte-sul (paralelo a direção maior da Serra da Moeda), o que 

implica numa menor condutividade hidráulica no eixo perpendicular ao 

acamamento (direção transversal a Serra da Moeda). Esta anisotropia dificulta o 

avanço da zona de influência dos poços em direção às nascentes Campinho e 

Suzana, posto que estas nascentes estão localizadas a oeste dos poços, ou seja, 

na direção oposta ao eixo de maior condutividade hidráulica”. 

Comentário: 

O erro aqui foi o de fazer a análise no plano e não tridimensionalmente como 

deve ser feito nos processos naturais. O elipsoide tem na realidade 3 eixos. O 

terceiro no caso é ao longo das camadas no sentido do seu mergulho, 

aproximadamente 550 para leste. Desta forma a influência do bombeamento na 

vertical do poço e para oeste dele ou seja,  na direção do topo da serra,  será 
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tão grande ou maior, devido à gravidade, que no sentido N-S. Isto quer dizer que 

o NA no topo da serra ou próximo dele será rebaixado e com isto a carga 

hidráulica que alimenta as nascentes será reduzida. 

Outro aspecto é que as cotas do NE nos poços P1 e P2 registrada pelo SAAE-

Itabirito  em setembro de 2015 foram 1342m e 1343m respectivamente enquanto 

a cota da nascente 7A, a mais alta do setor, foi de 1330m. Infelizmente não há 

registro do NE nestes poços antes de março de 2015 quando se iniciou o 

bombeamento no P0. Ele provavelmente era ainda mais alto. Esta diferença de 

cota, mais alta nos poços que na nascente, indica que existe, a partir da vertical 

do cume da serra,  um fluxo maior para as nascentes que para os poços. Talvez 

o divisor de águas subterrâneas esteja mais a leste que a referida vertical como 

sugerem os coeficientes de deflúvio  das nascentes da vertente oeste da Serra 

da Moeda, maiores de 100%, como mostrado na tabela 7.2 (p.180). Neste caso, 

a influência do bombeamento sobre as nascentes seria ainda maior. Mas para 

esclarecer esta dúvida seria necessário instalar um piezômetro no alto da serra 

entre os poços de bombeamento e a nascente Suzana, o que ainda não foi feito. 

II.1.5 – “Adicionalmente, identificou-se a partir dos resultados dos ensaios de 

bombeamento que a condutividade hidráulica é menor no eixo perpendicular ao 

contato entre as formações Cauê e Gandarela na altura da planta industrial. Esta 

característica da referida zona de contato ficou evidenciada porque não se 

verificou qualquer efeito relevante do bombeamento no aquífero Gandarela nos 

poços instalados no aquífero Cauê, assim como não se verificou qualquer efeito 

nos poços instalados no aquífero Cauê com o bombeamento no poço no aquífero 

Gandarela, mostrando que existe um fator limitador do fluxo entre as duas 

unidades, apesar de haver conexão no fluxo entre as mesmas unidades.” 

Comentário: 

O Estudo ora afirma que existe uma compartimentação entre os sistemas Cauê 

e Gandarela (pag. 83), ora o contrário como na  pag.165 onde consta que “Tais 

resultados ...demonstram que as formações Cauê e Gandarela constituem, em 

conjunto, um único compartimento hidrogeológico interligado”. Ou seja, ora se 

afirma alguma coisa para “mostrar”  algo, ora se afirma o contrário para 

“evidenciar” uma hipótese. 

Os autores sugerem (pois não afirmam) que o contato entre as formações Cauê 

e Gandarela passa entre os poços P6, P1 e P2 que estariam na fm. Cauê e os 

poços P8 e P0 que estariam na fm. Gandarela, ou seja,  praticamente paralelo e 

imediatamente a oeste da BR040. O problema é que esta é uma zona coberta 

por colúvios e sem nenhum afloramento o que impossibilita definir o contato, 

tanto é que ele está inferido e mal inferido por sinal pois os “v” do contato 

mostram um mergulho pare oeste quando ele é na verdade para leste. Alem 

desta falta de afloramentos, o contato entre as duas formações é transicional 
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passando de itabiritos carbonáticos para dolomitos ferruginosos. Não dispondo 

de um critério objetivo para definir o contato, a equpe do convênio DNPM/USGS 

que mapeou o Quadrilátero Ferrífero no final da década de 50, adotou o 

horizonte manganesífero, facilmente reconhecivel no campo, que ocorre na zona 

de transição, como definidor do limite entre as duas formações.  Como os autores 

do Estudo não acompanharam este critério, deveriam pelo menos ter discutido 

com base nos testemunhos destas cinco sondagens onde localizam o contato 

separando as duas unidades. Somente depois de definirem objetivamente as 

diferenças litológicas entre as formações é que poderiam caracterizar os 

parâmetros hidrogeológicos destas. Todos estes poços passam através de 

horizontes alternadamente mais e menos porosos e permeaveis. Não se pode 

excluir inclusive a possibilidade de ocorrer localmente um horizonte impermeavel 

filítico ou mesmo um sill intrusivo que explicaria as diferenças observadas nos 

testes de bombeamento. Em todo caso, pelo critério da equipe DNPM-USGS 

todas as 5 sondagens iniciam na formação Gandarela e terminam na fm. Cauê. 

O que muda são as proporções de cada formação nos dois grupos de 

sondagens. 

II.1.6 – “A análise da recuperação residual dos ensaios nos poços P-01 e P-02 

demonstrou que a recuperação do nível d’água nestes poços se dá de forma 

mais acelerada que o rebaixamento decorrente do bombeamento. Considerando 

que, na operação usual do SAAE, esses poços permanecem em média entre 16 

horas (poço P-01) e 18 horas (poço P-02) por dia parados, tal análise demonstra 

que há tempo suficiente para a recuperação plena diária do cone de depressão 

gerado quando os poços estão bombeando. Destaca-se também os resultados 

dos ensaios apontarem que o Aquífero Cauê possui elevado armazenamento, 

se comportando com (sic) um aquífero livre. Com isso, a propagação do cone de 

depressão dos poços se dá de forma lenta, o que, em função do regime de 

bombeamento praticado, impede seu avanço a áreas mais distantes e áreas 

próximas das nascentes.” 

Comentário: 

Cabe aqui uma observação quanto à implantação dos poços de monitoramento 

que pode ser acompanhada na fig.6.23.  Destes,  somente o PZ3 cumpre o papel 

de monitorar o comportamento do NA em relação às nascentes. Mesmo assim,  

ele deveria ser complementado por um poço implantado na crista da serra 

exatamente entre os poços P1/P2 e a nascente Suzana. O poço PZ6, ao 

contrário do afirmado, não fica entre os poços P1 e P2 e a nascente de 

Campinho. Ele serve somente para investigar a extensão do cone de depressão 

no eixo maior do elipsoide no sentido norte.  Um poço adicional, implantado no 

topo da serra exatamente entre os poços P1/P2 e a nascente Campinho 

investigaria de fato a influência do bombeamento nesta nascente. Os poços PZ7, 

P8, P10 e P4 ficam todos para o lado oposto das nascentes  e a jusante dos 
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poços de bombeamento e completamente inadequados para monitorar alguma 

influência do bombeamento nas nascentes. Eles servem apenas para investigar 

a extensão dos cones de depressão no eixo NS do poço P0, ou seja tem muito 

pouca utilidade. 

As recuperações, como registradas nas figs. 6.25 e 6.33,  seguem curvas 

assintóticas, sendo mais aceleradas apenas no início, e estabilizando-se depois 

num patamar inferior ao NA inicial, mostrando inequivocamente que o período 

de 12 horas foi insuficiente para a recuperação plena,  que provavelmente não 

acontecerá. Como consequência disto e como um bombeamento a longo prazo 

é na realidade uma somatória de bombeamentos de curto prazo como os dos 

ensaios e,  da mesma forma, a recuperação a longo prazo, é a somatória das 

recuperações incompletas de curto prazo, resulta ao final uma depressão 

regional do NA. 

Os varios gráficos de recuperação mostram que ela é função da topografia. Com 

efeito, o poço com pior recuperação é o PZ3,  como mostrado nos gráficos das 

figs. 6.27 e 6.35. Este é o poço mais elevado de todos e os gráficos indicam que 

nele a recuperação não será  plena. Neste poço, o único que realmente investiga 

a influência do bombeamento em uma nascente, vê-se claramente que,  em 

todos os ensaios, o bombeamento deprime  o NA em direção à nascente Suzana. 

Com isto,  reduz-se a carga hidraulica sobre a nascente e consequentemente 

sua vazão. 

Passou desapercebido aos autores que o NA no PZ3, entre 1/11/2016 e 20/11/17 

baixou de 1348,7m para 1336,4m ou seja de 12,3m no período de 1 ano. Este 

rebaixamento não pode ser atribuido ao deficit pluviométrico entre 2012 e 2016 

ao qual é debitado todo e qualquer rebaixamento na região, mesmo porque entre 

2012 e 2014 houve uma redução da pluviometria enquanto entre 2015 e 2016 

ela aumentou. Tal rebaixamento mostra, sem sombra de dúvida,  que o 

bombeamento nos poços do SAAE-Itabirito afeta a vazão da nascente Suzana. 

II.1.7 – “Como, conforme explícito acima, num cenário de bombeamento extremo 

(ensaios de bombeamento) a (sic) cone de depressão observado foi 

relativamente restrita (sic) e não alcançou as nascentes Campinho e Suzana, 

conclui-se que o cone de depressão decorrente da operação usual dos poços é 

ainda mais restrita (sic) que o que foi observado com os ensaios de 

bombeamento, e consequentemente não alcança as referidas nascentes.” 

Comentário: 

Simplesmente interromperam o monitoramento antes da hora, como já explicado 

acima. 

II.1.8 – “Os dados hidroquímicos demonstram que a composição química dos 

poços de bombeamento P-00, P01 e P-02 é distinta da composição das 
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nascentes posicionadas próximas ao contato entre às Formações Cauê e 

Batatal, incluindo as nascentes Campinho e Suzana. Isto reforça a conclusão de 

que a zona de influência dos poços de bombeamento não se aproxima das 

referidas nascentes.... Portanto, não há qualquer evidência ou indicação, com 

base na análise dos diversos tipos de dados coletados ao longo de todo o estudo, 

de que os poços P-00, P-01 e P-02 estejam impactando as vazões observadas 

nas nascentes Campinho e Suzana.” 

Comentário: 

Os dados hidroquímicos não demonstram absolutamente nada. Para haver uma 

redução da vazão nas nascentes Campinho e Suzana não há necessidade de 

suas águas serem sugadas pelos poços de bombeamento como subentende o 

Estudo. Basta que o bombeamento deprima o NA no divisor da serra, o que o 

poço PZ3 mostra que acontece, para que haja uma redução da carga hidraulica 

que alimenta as nascentes que por conseguinte terão suas vazões diminuidas. 

O mapa potenciométrico da fig.7.9 (p.176)  mostra que um rebaixamento do NA 

afeta o fluxo que alimenta a nascente. E este mapa potenciométrico retrata a 

situação em fins de 2017,  quando o NA já estava bem mais rebaixado que em 

setembro de 2015,  quando o NA nos poços P1 e P2 estava nas cotas 1342,15 

e 1343,64  respectivamente,  ou que em novembro de 2016,  quando o NA no 

poço PZ3 estava na cota 1348,72. Não há registros do NA no poço PZ3 

anteriores a novembro 2016 quando ele certamente estava em cotas mais 

elevadas. É esta perda da carga hidraulica que afetou a vazão das nascentes. 

Um piezômetro no topo da serra, para oeste portanto do PZ3 teria demonstrado 

isto. Embora tenha sido solicitada,  sua implantação foi evitada. 

 

II.2 - PLUVIOMETRIA 

“...Dados e informações levantados e analisados também apontam evidências 

de que as nascentes em questão sofreram as observadas e relatadas reduções 

nas suas vazões em decorrência de um longo período de precipitação abaixo da 

média histórica. Essas evidências são: 

II.2.1 - Na região em que as nascentes Campinho e Suzana estão inseridas 

foram registrados entre 2012 e 2017 cinco anos consecutivos de precipitação 

significantemente abaixo da média histórica.... Tal ocorrência de 5 anos 

hidrológicos seguidos com precipitação abaixo da média não havia sido 

registrada pelo menos desde o final da década de 1960 / início da década de 

1970, ou seja, a última ocorrência do tipo foi registrada aproximadamente 40 

anos antes do período 2012-2017... Dados de monitoramento de diversas 

nascentes associadas à Formação Cauê (mesma unidade geológica a qual 

estão associadas as nascentes Campinho e Suzana) localizadas ao longo da 
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Serra da Moeda mostram uma forte tendência de redução de vazão a partir de 

2012, ou seja, correlacionável ao período de baixa precipitação anual registrado 

entre 2012 e 2017. Esta é uma clara evidência de que a baixa precipitação no 

referido período impactou regionalmente as vazões de descarga do Aquífero 

Cauê em toda a Serra da Moeda.” 

Comentário: 

Cabem aqui várias observações: 

Nem o EIA do projeto da fábrica de bebidas, nem o EIA do Distrito Industrial de 

Itabirito estudaram o impacto que um bombeamento da ordem de 

271.080m3/mês, que corresponde ao somatório das outorgas dos 3 poços do 

SAAE-Itabirito, teria sobre o aquífero. Estas outorgas foram solicitadas e obtidas 

para cobrir o consumo mensal projetado pela Coca-Cola FEMSA de 

242.554m3/mês. Uma vez implantada a industria, segundo ela, não cabe mais 

discutir a viabilidade deste bombeamento de água, sem dúvida o insumo mais 

importante do ponto de vista volumétrico; ela almeja apenas provar que ele não 

causa impacto no meio ambiente e prejudica outros usuários do sistema aquífero 

que foi o verdadeiro escopo da Schlumberger Water Services anteriormente e é 

o objetivo do Estudo em análise. 

É no EIA que deveria ter sido analisado se tal bombeamento seria compatível 

com a pluviometria na região que é, afinal, um processo natural que se impõe 

considerar, pois ela é o agente de recarga do aquífero. Agora resta provar, 

usando todo tipo de argumento, que não existe problema algum. E que melhor 

argumento que culpar a pluviometria pelo rebaixamento do lençol freático e 

assim pela redução da vazão até o eventual esgotamento de uma ou mais 

nascentes? Na realidade é o inverso que deveria ter sido feito. 

No estudo para avaliar a disponibilidade hídrica, por ocasião da elaboração do 

EIA, era necessário considerar-se o bombeamento dos poços em um cenário de 

períodos com baixa pluviosidade, de forma a garantir que a retirada de água do 

aquífero não prejudicasse os usuários ali existentes, o que não ocorreu. Da 

mesma maneira como é utilizada a vazão Q7-10 nas análises de outorga. 

Analisando o gráfico da estação pluviométrica Lagoa Grande (fig.4.2) no período 

1941 a 2016, vê-se que realmente, como apontado no Estudo, a média do 

período 2012/2016 foi de 1258,5mm, 21% inferior, portanto à média de 1587mm 

entre 1941 e 2016.  No entanto, a média no período dos 5 anos precedentes 

(2007/2011) foi de 1908,2mm, ou seja, 20,2% superior. 

Admitindo um retardo ZERO (o que evidentemente não acontece), o início do 

período de penúria, ou seja 2012, se deu com um NA em sua posição mais 

elevada e as vazões nas nascentes nos seus máximos. Portanto, em 2017 o NA 

estaria voltando à posição média e não a uma situação deprimida. O argumento 
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é, portanto, nulo. Além disto, deveria o Estudo considerar que entre a 

pluviometria e seu reflexo no NA e, por conseguinte, nas nascentes existe um 

retardo. Negligenciaram os autores em avaliar este retardo, se vários anos ou 

mesmo décadas, como sugerem as determinações isotópicas 14C, da própria 

Schlumberger, que indicam que as águas nas nascentes têm idades sempre 

superiores a 50 anos, em concordância com Mourão (2007), o que é 

incompatível com retardo zero ou de apenas 1 ano. Na verdade não se 

conhecem no Sinclinal Moeda nem o retardo nem a intensidade que um período 

de baixa pluviometria terá até que o NA num certo setor seja rebaixado. 

Ademais, entre 1951 e 1960 e depois entre 1956 e 1971 ocorreram períodos 

ainda maiores de pluviometria abaixo da média histórica e, no entanto, segundo 

testemunhos de moradores de que moravam durante esses períodos em 

Campinho, esta nascente nunca chegou a secar. 

Se com todas estas incertezas sobre o argumento pluviométrico do Estudo ainda 

se admitir que houve realmente um rebaixamento regional do NA e sendo este 

um processo natural caberia estudar o impacto do bombeamento tanto sobre um 

NA elevado como um rebaixado. O Estudo não admite esta hipótese apesar de 

ser a mais plausível. É possível e mesmo provável que parte do rebaixamento 

observado nos últimos anos seja devido a um período prolongado de 

pluviosidade abaixo da média acontecido há uma ou mais décadas atrás. Falta 

ainda uma definição mais precisa deste retardo. 

II.2.2 – “Dentre essas nascentes, estão incluídas as nascentes Mãe d’Água e 

Valente, as quais estão localizadas no mesmo compartimento hidrogeológico 

das nascentes Campinho e Suzana, e que também sofreram expressiva redução 

de vazão desde 2012, três anos antes do início da operação dos poços P-00, P-

01 e P-02, ocorrido em 2015.” 

Comentário: 

Equiparar as nascentes de Mãe d’Água e Valente com Campinho e Suzana é 

um disparate. Isto porque a intensidade da redução da vazão depende da carga 

hidraulica em cada nascente. A carga hidraulica nestas nascentes depende 

antes de tudo da face exposta do aquífero, que corresponde à diferença de 

altitude entre o NA superior do aquífero e o contato da fm. Cauê com a fm. 

Batatal. Este foi um parâmetro importante que deixou de ser medido no Estudo. 

Enquanto a carga hidraulica do aquífero nas nascentes Valente e Mãe d’Água é 

de 30m e 78m respectivamente, nas nascentes de Campinho ela não passa de 

2 a 3m. Correspondentemente as vazões em Valente e Mãe d’Água são da 

ordem de 259m3/h e 180 m3/h respectivamente, enquanto que em Campinho e 

Suzana elas são da ordem de 4m3/h e 10m3/h. Fica então óbvio que um pequeno 

rebaixamento do NA terá um impacto percentual muito grande na vazão das 

duas últimas nascentes e menos perceptivel nas duas primeiras. Ou seja, para 
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nascentes menores, tais que Campinho e Suzana, bastam pequenos 

rebaixamentos, de apenas poucos metros para fazer a diferença entre vazão 

expressiva e vazão nula. O poço de monitoramento PZ03 mostrou no curso de 

pouco mais de dois meses (início de nov. 2016 e meados de jan. 2017) um 

rebaixamento de aprox. 10m, suficiente para repercutir 0,5m na nascente. 

Curiosamente a grande maioria destes dados foi amputada na fig.6.86 p.137 que 

não mostra medidas de cota superiores a 1345m que formam a maioria neste 

período, como se pode ver na figura 4 abaixo. 

Na mesma figura vê-se que entre jan de 2017 e jan de 2018, ou seja, no curso 

de um ano, o rebaixamento foi progressivo de 3m. Esta progressividade mostra 

que este rebaixamento não teve correlação com a pluviometria, mas com o 

bombeamento. Não deixa de ser curioso que este piezômetro PZ03, o único a 

monitorar o efeito do bombeamento sobre uma nascente – Suzana – sofreu 

frequentes percalços: problemas de leitura do NA, impossibilidade de 

amostragem da água, início tardio do monitoramento, etc... 

II.2.3 – “Destaca-se em especial a nascente Valente, a mais próxima às 

nascentes Campinho e Suzana, e que está associada a estruturas (fraturas 

internas à dobra) semelhantes às quais estão associadas as outras duas 

nascentes: No período entre 2012 e 2016, a nascente Valente sofreu expressiva 

redução de vazão da ordem de 60 m³/h (ou 25% da vazão registrada em 2012), 

o que equivale a seis vezes a vazão atual da nascente Suzana.’’... 

Comentário: 

Não existem as referidas dobras como será visto mais abaixo na análise do item 

II.4.1. 

II.2.4 – “Nos poços monitorados pelo SAAE, os dados obtidos também indicam 

correlação entre o nível d’água e a incidência e intensidade da precipitação, 

notando-se também certa influência da sazonalidade climática, semelhante ao 

que ocorre nas nascentes Campinho e Suzana. Isto demonstra que todo o 

sistema aquífero está respondendo às variações na precipitação, conforme 

também observado em outros setores da Serra da Moeda.” 

Comentário: 

Muito pelo contrário. As figs. 6.84, 6.85, 6.86 e 6.86 mostram claramente que a 

curva de rebaixamento do NA tem melhor correlacão com o bombeamento que 

com a pluviometria. Sintomaticamente a fig.6.86 relativa ao poço PZ3 mostra não 

haver correlação alguma com a pluviometria. A única instância onde há uma leve 

correlação com a pluviometria é nas fig. 6.87 referente ao piezômetro PZ4, 

próximo às nascentes 6 A,B e C, portanto mais superficial e naturalmente 

sensível às precipitações. 
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II.2.5 -Cabe destacar que, do ponto de vista conceitual, a Formação Cauê 

constitui um aquífero livre, ou seja, que aflora em superfície sem que haja 

camada confinante sobrejacente. Diante disto, é esperado que o fluxo 

subterrâneo num aquífero desse tipo seja sensível às variações na precipitação, 

o que é comprovado pelos dados de monitoramento, posto que a recarga ocorre 

diretamente sobre o nível d’água subterrânea. 

Comentário: 

A fm.Gandarela tanto quanto a fm. Cauê aflora na base da encosta ao longo de 

toda a Serra da Moeda. Do ponto de vista conceitual o aquífero Gandarela é 

tambem livre, a menos que seja classificado como confinado apenas porque tem 

um manto de alteração mais espesso. 

 

II.3 – RESERVAS 

II.3.1 – “Considerando a área aflorante do compartimento hidrogeológico 

avaliado, e a taxa de recarga calculada por Mourão (2007) e MYR (2013), a 

reserva renovável é da ordem de 12 milhões de metros cúbicos por ano, o que 

representa uma taxa de vazão de 1.374m³/h. Já a reserva permanente é da 

ordem de 450 milhões de metros cúbicos.” 

Comentário: 

A comparação entre as reservas calculadas no relatório de janeiro de 2017 e no 

Estudo em análise mostram diferenças inexplicaveis. No primeiro relatório foi 

adotada uma precipitação média de 1587mm/ano enquanto neste Estudo usou-

se sem maiores explicações 1650mm/ano. Com mais estas mudanças na 

recarga se conseguiu aumentar as reservas renováveis de 11430627m3/ano 

para 12041003m3/ano. De grão em grão... 

Estas reservas, como aliás já explicado na Análise Crítica do Relatório da 

Schlumberger para a Coca-Cola, estão superestimadas. 

As reservas renováveis são calculadas pela fórmula  RR= A * P * Ti, onde: 

• “A” é a área de recarga que alimenta a reserva 

• “P” é a precipitação anual na área obtida por meio de pluviômetros 

• “Ti” a taxa de infiltração da água da chuva na área de recarga. A taxa 

de infiltração depende da porosidade e da condutividade hidráulica da 

rocha. 

Desta forma, quanto maiores forem A e/ou Ti, maior será a reserva renovável. 

Ora, o Estudo exagerou nestas duas variáveis.  A área de recarga considerada 

ultrapassa, ao norte o Morro do Bitônio que é um pequeno divisor de águas 
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orientado E-W, ao norte do qual o fluxo subterrâneo segue para norte, não 

alimentando o compartimento onde fica a fábrica de bebidas. Infelizmente o 

mapa potenciométrico não cobriu este setor.  Ao sul, ultrapassou uma razoável 

extensão de intrusiva básica que ocorre no limite norte do condomínio Villa Bella 

e que foi atravessada por um furo para água que resultou seco, próximo à 

portaria deste condomínio. 

Quanto à infiltração, a taxa adotada foi de 39% na fm. Cauê e 21% na fm. 

Gandarela.  Ora, Mourão (2007) ao estudar a fm. Cauê, mediu a Ti em 31 

amostras de quatro diferentes litologias (canga, itabirito dolomítico, itabirito típico 

e hematita), chegando numa média de 30,3% com uma mínima de 2,2% e uma 

máxima de 47%. Já, Pratini de Moraes (2000) cita que na mina do Pico a Ti 

medida foi de 11%.  Quanto à fm. Gandarela, o fato que as lagoas do Miguelão, 

dos Ingleses e da Água Limpa estejam todas sobre esta formação e que as duas 

primeiras, em parte, armazenam água da chuva, para alimentar as hidrelétricas 

da AngloGold, é um testemunho que a Ti deve ser baixíssima muito aquém dos 

21% considerados. Mourão(2007 pg.261) também assinala que a porosidade 

nos itabiritos varia entre 3% e 41% dependendo do intemperismo. 

O fator intemperismo foi inteiramente negligenciado. Diferentemente do que está 

representado na fig.7.7, os itabiritos compactos não formam camadas 

intercaladas com itabirito friável. A friabilidade é resultado do intemperismo sobre 

um pacote de itabiritos que em profundidade estão compactos e com porosidade 

muito baixa. O limite do intemperismo é uma superfície irregular com disposição 

horizontalizada. Não é possível estimar a reserva hídrica renovavel ou 

permanente com êrro aceitavel, sem antes conhecer a profundidade da zona de 

transição entre itabiritos friáveis e compactos cujas porosidade e permeabilidade 

são altamente contrastantes. 

Ou seja, com uma área de recarga superdimensionada em pelo menos 40%, 

uma taxa de infiltração exagerada em talvez 100%, com probabilidade não 

negligenciável de ocorrerem intrusivas básicas no trecho e com o 

desconhecimento da profundidade do intemperismo, pode-se afirmar que as 

Reservas Renováveis estão superestimadas.  Ao invés de 1305m3/h elas podem 

ser de apenas 370 m3/h. 

Neste sentido, é insensata a afirmação feita, à pag. 145 do relatório, de que a 

reserva renovável estimada é, em princípio, suficiente para atender a demanda 

projetada para a fábrica nos próximos 25 anos, a saber, 180m3/h. É unicamente 

à fábrica da Coca-Cola FEMSA que o aquífero terá que atender? Além da 

superestimação da reserva renovável, dela não se subtraiu as demais outorgas 

já concedidas, nem as vazões de cada uma das nascentes alimentadas pelo 

aquífero na área de influência indicada, para se obter as reservas disponíveis. 
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II.4 – AMBIENTE GEOLÓGICO 

II.4.1 – “A descarga de água nas nascentes posicionadas próximo ao contato 

entre as Formações Cauê e Batatal se dá por influência de estruturas geológicas. 

As nascentes Campinho, Suzana e Valente em particular estão associadas a 

fraturas abertas internas a dobras, conforme demonstram os resultados do 

mapeamento geológico-estrutural.” 

Comentário: 

Simplesmente não existem as referidas dobras anticlinais. Nem em Suzana, nem 

em Campinho e tampouco na Valente, como atestam as fotos 1 a 4 ao final. A 

rigor existem duas sinformes, uma ao norte de Valente, contendo as nascentes 

Mãe d’Água e Biquinha e a outra ao sul de Suzana (Figura 1 ao final). 

Consequentemente, haveria uma antiforme entre as duas sinformes e Valente 

estaria no seu flanco norte, enquanto Campinho e Suzana estariam no flanco 

sul. No entanto, enquanto existem efetivamente fraturas mergulhando para sul 

em Valente, não se observam fraturas mergulhando para norte em Campinho e 

Suzana. Ao contrário, observam-se em Campinho as mesmas fraturas 

mergulhando para sul que em Valente, sugerindo que as sinformes são na 

realidade meras ondulações, devidas à frente de erosão mais avançada nestes 

setores e sem conotações tectônicas. Tal qual descrito nas figs. 10 e 11 da 

Análise Crítica do Relatório da Schlumberger para a Coca-Cola e reproduzido na 

figura 2 ao final. 

II.4.2 – “Na porção basal da Fm. Cauê ocorrem subunidades anfibolíticas 

mapeáveis ao longo de toda a área de estudo (itabiritos anfibolíticos). Isto faz 

com que a água subterrânea que flui por esta porção do aquífero adquira 

composição cálcica-magnesiana-bicarbonatada e pH próximo de neutro. Essas 

águas se distinguem da água subterrânea na porção silicosa da Fm. Cauê 

(itabiritos silicosos), que possui pH levemente ácido e concentrações inferiores 

de cálcio, magnésio e bicarbonato.” 

Comentário: 

A ocorrência de itabiritos anfibolíticos na unidade Cauê na Serra da Moeda é 

altamente duvidosa.  R.M.Wallace que integrou a equipe DNPM-USGS e que foi 

o responsavel pelo mapeamento geológico na escala de 1:25000 das folhas 

Lagoa Grande e Marinho da Serra (USGS Prof. Paper 341F, 1960) não os 

identificou, o que é particularmente significativo porque um dos objetivos deste 

projeto foi o de caracterizar os itabiritos em todos seus aspectos, inclusive o 

litológico, visto sua importância no beneficiamento. 

A ocorrência de itabiritos anfibolíticos na base da fm. Cauê e silicosos no topo 

contraria a lógica sedimentar da unidade que se inicia sucedendo 

transicionalmente a filitos da fm. Batatal, essencialmente silicosos para terminar, 
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tambem transicionalmente no ambiente carbonático da fm. Gandarela. Tambem 

contraria o zonalidade metamórfica do Quadrilátero Ferrífero mais forte no SE 

onde atinge o facies anfibolítico e mais fraco a NW onde não passa do facies 

xisto verde. 

Sondagens feitas pela Ferrous na mina da Serrinha, localizada no norte da área 

mapeada e onde ocorreria, segundo o Estudo, o facies B ( a formação é sempre 

Cauê) na base, descrevem apenas itabiritos silicosos nesta posição. Com efeito, 

nas duas sondagens que atingiram a fm. Batatal, PMSFD019 e PMSFD026 

foram descritos, na base da formação,  itabiritos silicosos localmente de cor 

amarelada. 

No caminho de acesso à nascente Mãe d’Água, que fica na parte norte da área 

onde predominariam os itabiritos anfibolíticos e onde a parte basal da fm. Cauê 

aflora razoavelmente bem não é possível reconhecer itabiritos anfibolíticos, 

apenas silicosos. 

A foto da direita da fig. 7.5 (p.171) serviu para ilustrar o itabirito anfibolítico 

contrastando com o itabirito silicoso. Sua cor ocre no entanto mostra que se trata 

de um itabirito carbonático cuja cor típica é ocre. Os anfibólios, de cor 

esverdeada, são muito mais estáveis que os carbonatos, não se intemperizando 

como estes em material ocre. 

II.4.3 – “Os resultados obtidos nas análises dos isótopos estáveis da água, 

oxigênio-18 e deutério, demonstram que há conexão no fluxo entre as formações 

Cauê e Gandarela e, por isso, o cálculo das reservas hídricas subterrâneas deve 

considerar essas duas unidades em conjunto.” 

 

II.5 - MODELO NUMÉRICO 

II.5.1 – “Os resultados do modelo numérico indicam que os sistemas aquíferos 

Cauê e Gandarela são sensíveis às variações na precipitação, estando esses 

resultados em conformidade com o modelo conceitual e com os dados de 

monitoramento citados acima.” 

Comentário: 

Os testes de bombeamento mostraram que a conexão entre os aquíferos Cauê 

e Gandarela é baixa a inexistente, uma vez que o bombeamento numa formação 

não tem reflexo na outra (pgs. 70,79 e 85), o que sugere haver dois 

compartimentos hidrogeológicos. No entanto composições isotópicas 

semelhantes “demonstram”, conforme os autores, que as duas formações 

constituem um único compartimento (pg.165). De outro lado, enquanto o 

aquífero Cauê é indubitavelmente livre, o aquífero Gandarela deve ser tratado 

como confinado pois comporta camada espessa de argila próxima à superfície 
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que provavelmente atua como capa confinante do aquífero subjacente(pg.63). 

Disto é lícito concluir que a área de recarga, para o cálculo das reservas,  

restringe-se àquela coberta pela fm. Cauê que transmite um pouco de sua água 

para as partes mais profundas da fm. Gandarela, menos intemperizadas mas 

tambem com porosidade e permeabilidade mais baixas. Em outras palavras tudo 

vem reforçar a afirmação feita mais acima que as reservas estimadas, tanto 

renovaveis como permanentes foram grosseiramente sobrestimadas. 

Se a reserva é um parâmetro de entrada do modelo sobre o qual se baseiam as 

conclusões (pg.183) e elas estão sobrestimadas então todas as conclusões 

baseadas no modelo não merecem crédito. 

II.5.2  - “A simulação do cenário futuro aponta que com uma elevação projetada 

na taxa de bombeamento para um máximo de 7130 m³/h (297 m³/h) em 2040, 

haverá algum grau de influência pelo bombeamento na nascente N-6 a partir de 

2026, e nas nascentes Campinho e Suzana a partir de 2028. 

II.5.3 - Ressalta-se que com a elevação projetada na taxa de bombeamento para 

297 m³/h o superávit no balanço hídrico será de 75%. Ou seja, a reserva 

renovável continuará superando com larga folga o bombeamento. O modelo não 

aponta influência do bombeamento nas nascentes mais distantes dos poços, 

como Biquinha e Mãe d’Água, demonstrando que não haverá superexplotação 

do aquífero e que as influências nas nascentes N-6, Campinho e Suzana estarão 

relacionadas à proximidade dos poços a essas nascentes.” 

Comentário Único: 

Até aqui toda argumentação foi para demonstrar que não há nenhuma influência 

do bombeamento nas nascentes, mesmo porque a reserva renovável seria muito 

superior ao conjunto das outorgas existentes e, portanto, à vazão necessária 

para a fábrica. Ou seja, o bombeamento não contribui para o rebaixamento do 

NA. Mas agora se reconhece que não é bem assim. Que no futuro se constatará 

que esta influência existe. 

II.5.4 – “Conforme informado pelo SAAE-Itabirito, está em avaliação a viabilidade 

em se utilizar outras fontes de água para suprir a sua rede de abastecimento. 

Com isso, a simulação de cenário realizada trata-se de uma simulação 

conservadora (pior cenário), uma vez que foi considerado que toda a demanda 

prevista pelo SAAE-Itabirito será suprida unicamente pelos poços de 

bombeamento. Conforme detalhado mais adiante (seção 10.4), em se mantendo 

as demandas de água projetadas até 2040, o SAAE-Itabirito deverá, nos 

próximos anos, determinar uma fonte de água adicional a fim de se evitar que o 

bombeamento pelos poços influencie nas vazões das nascentes a partir de 

2026.” 
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Comentário: 

Na Análise Crítica de abril de 2017,  já foram indicadas três alternativas 

completamente viáveis aos poços do SAAE-Itabirito: 

1. Deslocar seus poços para leste, para fora dos limites do Distrito Industrial, 

de tal forma que o cone de depressão não afete as nascentes. Neste caso, 

provavelmente, teria que se abastecer no aquífero Cercadinho que 

aparece na fig.8.25 como tendo carga hidráulica maior que a do 

Gandarela; 

2. Ativar sua portaria de lavra na fonte de Água Quente, cuja água só difere 

da água dos poços atuais por ser mais bicarbonatada, o que poderá exigir 

um custo suplementar de tratamento. Trata-se da fonte da Água Quente, 

com portaria de lavra 279 (DOU 9/9/1997), da própria Coca-Cola, com 

lavra suspensa até 2019 e que tem uma vazão de declarada no relatório 

final de pesquisa de 4/10/1996 de 118.000l/h. 

3. Aproveitamento da água resultante do rebaixamento do NA na mina 

Várzea do Lopes. 

II.5.5 – “Destaca-se que os resultados da simulação demonstram que para os 

próximos oito anos (até 2026) não são previstas intereferências pelo 

bombeamento dos poços na vazão das nascentes próximas. Neste sentido, o 

SAAE-Itabirito poderá manter para o curto e médio prazo a estrutura existente 

de captação (poços P-00, P-01, e P-02) e paralelamente avaliar a viabilidade das 

demais fontes a serem utilizadas mais adiante.” 

Comentário: 

Na medida que o modelo é enviezado por só considerar parâmetros que 

favorecem a conclusão procurada e anunciada previamente (Estudo 

Hidrogeológico da Schlumberger de jan.2017) e evita considerar outros que 

mostram claramente haver uma influência do bombeamento sobre a vazão das 

nascentes, esta recomendação beira a irresponsabilidade. 

II.5.6 – “Os resultados da simulação também indicam que ao se aplicar ao 

modelo a precipitação média histórica nos anos futuros, haverá recuperação das 

vazões das nascentes associadas ao aquífero Cauê até 2022, mesmo que as 

taxas de bombeamento sejam elevadas conforme Tabela 8.7. Isto reforça a 

conclusão de que a taxa de precipitação e a recarga constituem o fator 

preponderante influenciando os níveis d’água e vazões associadas aos sistemas 

aquíferos avaliados.” 

Comentário: 

Aqui ressalta um exemplo do viés acima referido. A taxa de precipitação e 

recarga utilizada na simulação do cenário futuro foi de 1650mm/ano que 
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corresponde à média observada no intervalo de 1976-2017, quando no relatório 

de jan. 2017 tinha sido considerada 1585mm/ano referente ao período 1941-

2016. Embora esta segunda taxa seja mais representativa e comporte dois 

períodos plurianuais de baixa pluviometria, preferiu-se neste segundo Estudo 

adotar um período mais favoravel, sem os períodos inconvenientes de baixa 

pluviometria o que resulta numa profecia de maior recarga nos anos futuros, o 

que é no mínimo duvidoso diante das mudanças climáticas anunciadas pela 

comunidade científica internacional. 

Alem das críticas às conclusões faz-se necessário considerar outros lapsos no 

Estudo: 

II.5.7 – Fig. 7-10 – Seção esquemática demonstrando o fluxo subterrâneo e a 

potenciometria em perfil (p.177) 

Comentário: 

A seção esquemática ilustra o viés com que foi elaborado o Estudo. Nele o ponto 

mais alto do NA está a oeste da linha de cumeada da serra. Isto contraria tanto 

a regra geral que considera que ele fique na vertical desta, como o que parecem 

indicar os coeficientes de deflúvio mostrados na tabela 7.2 e comentados na 

pag.181. 

Além disto, os NE nos poços P01 e P02 estão representados em cota inferior à 

da nascente Suzana quando esta não era nem a sua posição inicial como mostra 

a fig.7.1 (p.134) do Estudo Hidrogeológico de jan 2017, nem a atual (ver fig. 7.7 

p.174). Se a posição inicial fosse representada o fluxo seria diverso do mostrado, 

e aí ficaria mais evidente que o bombeamento impacta a vazão na nascente. 

Uma terceira observação é que parte do fluxo alimentando a nascente é suposto 

vir das profundezas do aquífero, provavelmente para sugerir que não há conexão 

com os poços. Ora, esta hipótese poderia facilmente ser verificada comparando-

se a temperatura da água nos poços P01 e P02 e nas nascentes, onde ela teria 

que ser mais elevada. A temperatura da água nas nascentes Suzana e 

Campinho variou entre 17oC e 20oC mas não foi medida nos poços. 

Outra instância mostrando que os estudos foram dirigidos para chegar a uma 

conclusão determinada é o desinteresse em estudar o comportamento do NA na 

área. Acontece que ele atinge seu ponto mais alto justamente nas imediações 

do PZ3. A nascente mais elevada de todas, desde a Mãe d’Água (1280,5m) ao 

norte até ao sul é a de Suzana (1330m), passando por Valente (1302,5m) e 

Campinho (1327m). Nos poços P01 e P02 o NA no início das medições se 

encontrava entre 1342m e 1343,5m. Esta topografia do NA coincide com o fato 

que a fábrica da Femsa Coca-Cola foi implantada num divisor de águas que 

divide as bacias do rio Peixe para norte e rio Silva para sul. Fica facil de entender 

que bombeando-se justamente na parte mais alta do NA a repercussão nas 
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nascentes próximas será sensível. Para encobrir este fato recorreu-se a estudos 

hidroquímicos e isotópicos sofisticados mas inuteis. 

 

II.6 - SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 

II.6.1 – ”Conforme demonstrado nas Figuras 8.22 a 8.24, a simulação de 

cenário futuro indica, com a aplicação de precipitação média histórica nos 

próximos anos, uma elevação nas vazões das nascentes até 2022, e uma 

estabilização das vazões das nascentes entre 2022 e 2025, mesmo com um 

gradativo acréscimo na vazão de bombeamento pelos poços a partir de 2018. 

Isto se dá uma vez que, conforme já discutido em detalhe, no período mais 

recente, entre 2012 e 2017, a precipitação registrada esteve abaixo da média 

histórica e, se considerada a precipitação para os próximos anos igual à média 

histórica, haveria uma gradativa recuperação das vazões em relação ao 

observado no período 2012-2017. Desta forma, esses resultados estão em 

concordância com o que é discutido ao longo deste relatório, de que a vazão 

das nascentes avaliadas vem variando ao longo do tempo em função da 

precipitação.” 

 

Comentário: 

 

Não deixa de ser surpreendente este exercício de futurologia para servir de 

base para recomendações. Tudo se passa como se os ciclos de alta e baixa 

pluviosidade pudessem ser reconhecidos na série de 1941 a 2016, registrada 

pelo pluviômetro de Lagoa Grande. Nesta série pode-se identificar vários ciclos. 

Uns com duração de uma dezena de anos como os períodos de baixa 

pluviosidade – entre 1952 e 1960 e entre 1967 e 1978 – e outros bem mais 

extensos de duas ou três décadas, alternando baixa pluviosidade (entre 1952 

e 1978) e alta pluviosidade (entre 1978 e 2012). Desta forma, definir que a partir 

de 2018 vai se iniciar um ciclo de alta pluviosidade que perdurará até 2022 e 

cuja média será de 1650mm/ano, e não mais 1587mm/ano,  exige uma bola de 

cristal. Qual a base científica para supor que 2017 foi o fim de um período de 

baixa pluviosidade que será sucedido por um de 4 anos de alta pluviosidade? 

Qual a base científica para supor que tal período se estenderá até 2022 e que 

dai para frente a pluviosidade se estabilizará? Que se criem cenários futuros 

para estudos de risco é compreensível e mesmo louvável, mas é uma 

irresponsabilidade definir-se um cenário otimista com base fragilíssima, como 

o modelo numérico utilizado que foi alimentado com dados tendenciosos para 

sustentar que aumentos de bombeamento e consumo, que hoje já causam 

impactos, não trarão consequências nefastas. Por questão de SEGURANÇA 

HÍDRICA para a população e, mesmo para as atividades industriais que 

demandam água, os estudos e, principalmente os modelos, deveriam ser 

alimentados com os valores pluviométricos mínimos observados E NÃO A 
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MÉDIA, E MUITO MENOS, OS VALORES MÁXIMOS ESPERADOS. 

 

 

II.7 – RECOMENDAÇÕES 

II.7.1 – “Quanto aos pontos de monitoramento de nível d’água e vazão, 

recomenda-se que os mesmos sejam mantidos. Considerando o atual cenário 

de bombeamento, avaliou-se que não há necessidade da instalação de novos 

piezômetros pelos seguintes motivos:... Os piezômetros existentes, somados 

aos poços de bombeamento inativos P-08 e P-10, circundam os poços P-00, P-

01 e P-02 em operação. Além disso, já existem piezômetros posicionados entre 

os poços de bombeamento e as nascentes Campinho e Suzana, sendo esses 

os piezômetros PZ-03 e PZ-06.” 

Comentário: 

O próprio mapa da fig.7.9 mostra que o piezômetro PZ6 está mal localizado em 

relação à nascente Campinho. Sua única função é o de verificar a extensão do 

cone de depressão gerado pelo bombeamento para norte. PZ3 é o único 

piezômetro, dos cinco instalados, que monitora os efeitos do bombeamento 

sobre as nascentes da vertente oeste da serra. Considerar que um só piezômetro 

é suficiente para cumprir esta tarefa tem o evidente propósito de impossibilitar 

qualquer averiguação objetiva da denúncia. Impõe-se a implantação de pelo 

menos mais dois piezômetros. Um a oeste do PZ3, na vertical do divisor de 

águas com dupla finalidade: a) verificar se neste ponto continua o rebaixamento 

verificado em PZ3, que em período chuvoso chegou a 0,80m e b) para mostrar 

que o ponto mais alto do NA não está nesta vertical mas a leste do PZ3 como 

sugere a fig. 7.9.  O outro piezômetro deveria ser implantado sobre a linha que 

une o poço P01 à nascente Campinho na vertical do divisor de águas. 

 

III - CONCLUSÃO 

O Estudo Hidrogeológico da Serra da Moeda – fase 2 de maio de 2018 é um  

exercício na busca de argumentos que comprovem uma tese pré-enunciada,  

para serem alimentados num modelo numérico que conduz à demonstração 

pretendida. 

A tese é que  o bombeamento nos poços que abastecem a fábrica Coca-Cola 

FEMSA não afeta a vazão nas nascentes Campinho e Suzana localizadas na 

vertente oeste da Serra da Moeda, que foi a conclusão do relatório preliminar de 

janeiro de 2017, encomendado pela empresa. 

O principal argumento é que toda redução  de vazão em nascentes derivadas do 

aquífero Cauê e todo rebaixamento do nivel freático observado no sinclinal  
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Moeda são consequência de um período de pluviometria abaixo da média entre 

2012 e 2016. Embora aparentemente robusto, este argumento tem pontos fracos 

que indicam que um bombeamento em cima de uma baixa da recarga pode 

efetivamente afetar a vazão nestas nascentes. 

Além do argumento pluviométrico o Estudo recorre a outros  geológico-

estruturais e hidroquímicos.  Os primeiros  comportam equívocos que afetam sua 

credibilidade, como a presença de anticlinais (fotos 1 a 5 e fig.1 abaixo),  e nada 

trazem de novo para esclarecer a questão. Os segundos, embora sofisticados e 

interessantes partem do princípio que todo impacto do bombeamento sobre as 

nascentes implica que suas águas estão sendo bombeadas,  o que não é 

absolutamente o caso. Desta forma o argumento hidroquímico não prova coisa 

alguma. 

Pontos importantes para esclarecer a questão da interferência do bombeamento 

nas nascentes, como o retardo entre a precipitação e a efetiva recarga da zona 

saturada e a conformação do NA no flanco oeste do sinclinal Moeda não foram 

abordados e muito menos estudados, resultando num quadro incompleto do 

problema, o que propicia conclusões controversas porque enviezadas. 

Nunca se comprovará o impacto do bombeamento nas nascentes enquanto 

resultados de testes são distorcidos, dados importantes são omitidos e pontos 

cruciais não são analisados. 

Considerando que: 

• Moradores antigos de Campinho que lá residiam em períodos de 

pluviosidade abaixo da média, como foram os períodos 1951–1960, 1968-

1971, e 1973-1978 nunca viram a nascente secar; 

• O piezometro PZ03 entre 1/11/16 e meados de janeiro de 2017 mostrou 

um rebaixamento de mais de 10m, deliberadamente ocultado na fig 6.86 

(p.137) mas reproduzido na Fig.4 abaixo, e que não tem correlação com 

a pluviometria mas somente com o bombeamento; 

• O rebaixamento de 0,80m observado neste mesmo piezômetro, durante 

o ensaio de bombeamento simultâneo nos poços P01, P02 e P03 que foi 

feito em período chuvoso (entre 22 e 26 de novembro),  poderia ser maior 

caso tivesse sido feito em período de estiagem; 

• As séries históricas da evolução do NA nos poços P01 e P02 e 

piezômetros , (Figs. 6.84, 6.85, 6.86, 6.88), mostram que os 

rebaixamentos  que nelas se observam não tem correlação com a 

pluviometria mas,  pelo contrário,  mostram clara dependência do 

bombeamento como ilustrado na fig.3 abaixo; 

• Para investigar o efeito do bombeamento nas nascentes é necessário 

estender o monitoramento para alem do periodo de bombeamento para 

compensar eventuais retardos que certamente não são nulos; 
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• Não se avalia impacto de bombeamento em nascentes em época de 

chuvas (fig. 6.56 p.105) já que cangas e colúvios podem armazená-las e 

liberá-las aos poucos; 

• O estudo hidroquimico, mostra que as águas nas nascentes Campinho e 

Suzana tem acidez menor e concentrações maiores de bicarbonato, 

cálcio e magnésio que aquelas dos poços P1 e P2, o que sugere que o 

fluxo seja o inverso do imaginado pelos autores, ou seja que elas ao 

migrarem destes para aquelas,  vão se carregando nestes ions ao mesmo 

tempo que vão perdendo a acidez.  Esta hipótese é reforçada tanto pelo 

fato do NE nos poços estar em cotas superiores às das nascentes como 

à possibilidade do divisor do fluxo hidrogeológico estar mais a leste  que 

a linha de águas vertentes  como parecem mostrar os coeficientes de 

defluvio das nascentes (p.181); 

• O Modelo Numérico baseia-se em reservas exageradas para o cálculo 

das quais considerou-se  área de recarga superestimada, como mostrado 

acima,  e não se deduziu todos os bombeamentos legais e ilegais  nela 

atuantes. Como todo modelo, sua aplicação depende da qualidade dos 

dados de entrada. Neste caso as conclusões dele derivadas serão muito 

duvidosas. 

Desta forma, é se levado a concluir que o efeito do bombeamento sobre as 

nascentes existe e,  em vários gráficos, seu sinal se destaca frente ao da 

pluviometria. O rebaixamento do NA observado em varias séries históricas 

levantadas na área estudada  não pode ser atribuido ao período de precipitação 

abaixo da média no período de 2012 a 2016 como consta do Estudo;  ele é em 

grande parte resultado do bombeamento. 
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Foto 1 – Nascente Campinho: Linha amarela indica contato inferior do  filito Batatal e setas vermelhas 

indicam posição das surgências. Tanto contato como traços de estratificação nos itabiritos mostram não 

haver anticlinal na nascente. 

 

 

Foto 2 – Visada de oeste para leste: Traço amarelo indica a posição da formação Batatal.  As nascentes 

Campinho e Suzana distam uma da outra de aproximadamente 1000m, mas tem cotas muito aproximadas: 

1327 e 1331, respectivamente.  Não se observa estrutura anticlinal em nenhuma delas, apenas fraturas 

NE-SW mergulhando para sul, que também aparecem entre elas sem, no entanto, ter provocado um 

incremento da erosão. 
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Foto 3 – Nascente Suzana: Linha amarela indica contato inferior da formação Batatal.  Surgências 

indicadas pelas setas ocorrem na base da unidade Cauê próximas ao contato com aquela formação.  As 

linhas de estratificação nos itabiritos mostram não haver o mínimo indício de uma estrutura anticlinal.  

 

 

Foto 4 – Nascente Valente: Traço da fm. Batatal (amarelo) e traços de estratificação nos itabiritos mostram 

não haver estrutura anticlinal. Seta vermelha indica posição da surgência bem acima do contato com a fm. 

Batatal. 
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Foto 5 – Sinforme Mãe d’Água/Biquinha:  Linha amarela indica posição da unidade Batatal, tracejadas 

quando encoberta. As setas indicam as nascentes.  Claramente as três nascentes ocorrem numa sinforme. 

 

  

Figura 1: Traço da fm. Batatal na área de interesse.: Vê-se claramente uma sinforme centrada na 

nascente Mãe d’Água e outra ao sul de Suzana.  Entre as nascentes Valente e Suzana  desenha-

se um ligeiro antiforme. 
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Figura 2 – Perfil esquemático mostrando o recuo da Serra da Moeda com o avanço da erosão. 

 

 

 

Figura 3 – Série histórica da nascente Suzana mostrando um rebaixamento contínuo e gradual com  

interrupções insignificantes  nas estações de chuva, indicando que ele não é devido à pluviosidade mas 

ao bombeamento. Do contrário o gráfico seria ascendente no início. 
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Figura 4 – Gráfico da série histórica completa do NA no PZ03. 
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