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INTRODUÇÃO

As águas subterrâneas representam um dos mais importantes
recursos naturais e a sua utilização condiciona-se não somente ao
potencial de explotação dos Aquíferos, mas também às condições
climáticas, os aspectos de uso e ocupação dos terrenos e ao nível de
atendimento das populações às medidas de saneamento básico. Os
volumes extraídos têm crescido em um ritmo acentuado que se
manifesta, principalmente, nas áreas de maior densidade demográfica
ou de notável vocação agrícola e com elevado potencial
hidrogeológico.

A RIMAS (Rede Integrada de Monitoramento das Águas
Subterrâneas) surgiu da necessidade de ampliar o conhecimento nos
principais aquíferos do Brasil e da exigência constante em vários
instrumentos legais, de uma ferramenta de ação para subsidiar a
gestão dos recursos hídricos subterrâneos, efetuada pelos órgãos
gestores estaduais.

IMPLEMENTAÇÃO 

Para a implementação da RIMAS foram estabelecidos alguns
critérios, que balizaram a escolha dos locais, periodicidade e forma de
monitoramento:
 Trata-se de uma rede de monitoramento de abrangência nacional;
 Monitoramento prioritário em as áreas de recarga de aquíferos

sedimentares;
 Foco no monitoramento quantitativo;
 Análises físico-químicas coletadas durante as visitas de

manutenção (pH, condutividade elétrica e temperatura), são alertas
da qualidade das águas dos poços (aquíferos);

 O monitoramento dos níveis d’água realizado através da instalação
e manutenção de equipamentos automáticos (registros horários);

 Os poços são dedicados ao monitoramento;
 Análise físico-química completa das águas (43 parâmetros

inorgânicos, orgânicos voláteis e semi-voláteis), na implantação e
quinquenalmente;

 Registros de chuva, temperatura e umidade relativa do ar, na
ausência de estações pluviométricas da Rede Hidrometeorológica
Nacional (RHN), da ANA (Agencia Nacional de Águas) em um raio
de 10km.

OPERAÇÃO

Atualmente a rede RIMAS possui 407 pontos monitorados,
sendo que cerca de 15 poços se encontram desativados (não estão
em condições de monitoramento por diversos motivos). Distribuídos
em 24 aquíferos e 20 Estados.

SITUAÇÃO
Após cerca de 8 anos de efetivo monitoramento dos níveis d’água, já

é possível verificar informações tais quais: tendências de rebaixamento ou
alçamento dos níveis estáticos; estimar taxas de recarga; verificar a
variação em mapas potenciométricos ao longo dos anos; contribuir para os
cálculos de balanço hídrico; estimar níveis de interferências antrópicas e
causadas pelas mudanças climática nos aquíferos monitorados; setores
preferenciais de recarga dos aquíferos e que portanto devem ser
preservados etc., apresentados em diversos trabalhos dos nossos
pesquisadores.
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A RIMAS ainda é uma rede relativa nova e em processo de
amadurecimento, revisões e melhorias, no entanto a sua criação foi um
passo importante para o aprimoramento do conhecimento e da informação
das águas subterrâneas no Brasil.

A sua ampliação e revisão são objetivos da CPRM, assim como a
publicação de dados já processados, como difusão do conhecimento
gerado.

A melhoria nas técnicas e periodicidade das amostragens, tornaram
os dados mais confiáveis e efetivamente úteis para que a gestão e o
conhecimento da água subterrânea se tornem eficaz na preservação deste
recurso tão precioso e indispensável para essa e para as próximas
gerações.

A operação da rede é dividida nas 8 (oito) Superintendências e 3 (três)
Residências Regionais, as quais são responsáveis por 3 a 5 roteiros de
operação

Fluxograma de implantação e operação de um poço na RIMAS.

Exemplos de resultados obtidos a partir de dados gerados pela RIMAS. 1- Alerta de rebaixamento 

dos níveis d’água, no aq. Guarani; 2- Integração dados de nível do poço, rio e chuva; 3- Mapa 

Potenciométrico no aq. Missão Velha – Mauriti (Ceará); 4- Cálculo recarga na sub-bacia do rio 

Grande (aq. Urucuia).
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