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O espaçO subterrâneO entra 
em pauta nO III CImas
Congresso discute o meio ambiente subterrâneo e reflete alternativas para trata-
mentos e aproveitamento dos recursos

aConteCe

o Brasil é um país detentor de extensos 
recursos naturais, com reservatórios 
subterrâneos de elementos que futu-
ramente podem ser pretexto para con-
flitos mundiais. Inclusive possui um dos 
maiores sistemas submerso de água 
doce do planeta, o aquífero Guarani. 
estudar e conhecer o território brasi-
leiro é uma questão não somente de 
sobrevivência, mas também de saber 
aproveitar e concomitantemente pre-
servar seu patrimônio. em decorrência 
destes fatores surgiu o III CIMaS (Con-
gresso Internacional de Meio ambiente 

por Dafne Mazaia

Subterrâneo), evento dedicado ao uni-
verso subterrâneo, que acontece de 01 
a 03 de outubro, em São Paulo.
Com a expectativa de receber aproxi-
madamente 700 visitantes, nacionais e 
internacionais, o encontro tem caráter 
técnico-científico e por meio da troca 
de conhecimentos e experiências entre 
os participantes apresenta alternativas 
para tratar do espaço subterrâneo, assim 
como do ecossistema que está relacio-
nado a ele.
Segundo dados da CeteSB (Companhia 
ambiental do estado de São Paulo), di-

O congresso irá discutir o meio ambiente subterrâneo e refletir as novas alternativas de trata-
mento e reaproveitamento

vulgados em julho, somente no estado 
de São Paulo encontram-se 4.572 áreas 
contaminadas. Dessas, 7% terminaram 
os procedimentos de recuperação e 22% 
estão em processo de reabilitação. o re-
latório indica também que 42% recebem 
técnicas de remediação e 29% de novas 
áreas deterioradas foram descobertas.
Para o presidente do III CIMaS, ever-
ton de oliveira, o Brasil ainda carece 
de trabalhos que atuem em prol do 
meio ambiente subterrâneo. “Dispo-
mos atualmente de mais legislação e 
um olhar atento das autoridades, mas 
infelizmente apenas alguns poucos 
estados no País têm trabalhado mais 
intensamente para o meio ambien-
te subterrâneo”, revela. entretanto, há 
estados que desenvolvem atividades 
para identificar e tratar o espaço. “São 
Paulo, por meio da CeteSB, tem sido o 
exemplo para os demais estados, prin-
cipalmente nas questões referentes à 
identificação e recuperação de áreas 
contaminadas”, argumenta oliveira.
Voltado para especialistas, pesquisado-
res, estudantes e instituições de ensino, 
o CIMaS terá conteúdo para os interes-
sados no meio ambiente. “algumas das 
atividades podem ser aproveitadas por 
este perfil de público. Um exemplo é a 
mesa-redonda ‘Uso do espaço Subter-
râneo nas Médias e Grandes Cidades 
– Quais os desafios?’ os palestrantes 
convidados apresentarão experiências 
complementares que podem ser ab-
sorvidas facilmente”, explica o diretor 
da acqua Consultoria (empresa orga-
nizadora do evento), Rodrigo Cordeiro.
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prOgramaçãO
Dividido em mesas e conferências, 
apresentam-se ao longo do congresso 
um total de 100 trabalhos técnicos, que 
pretendem grassar os temas atuais do 
segmento. Dentre as palestras confir-
madas na programação estão: “Classifi-
cação e enquadramento de Águas Sub-
terrâneas”; “Zoneamento e Controle 
do Uso e ocupação do Solo”; “análises 
Químicas e Microbiológicas em Meio 
ambiente Subterrâneo”; “Gestão de 
Recursos Hídricos Subterrâneos”; “Ge-
renciamento de Águas Contaminadas” 
e outros tópicos associados.
a construção civil também está em pau-
ta, com a palestra “Mercado imobiliário 
e o diagnóstico de áreas contaminadas”. 
a aplicação da microbiologia e geofísica 
para analisar áreas nesse estágio tam-
bém está na grade de programação do 
evento. algumas mesas ainda discutem 
a parte legislativa do setor e as leis am-
bientais que protegem e prezam pela 
gestão de solo e água subterrânea nos 
níveis federal, estadual e municipal. 
Simultaneamente ao congresso, reali-
za-se também a FenÁGUa (Feira na-
cional de Água), evento incumbido de 
exibir tecnologias do ambiente sub-
terrâneo e reunir associações, órgãos 
governamentais e empresas da área.

DIferenCIaIs 
Com a presença de alguns destaques, a 
conferência terá a participação de con-
vidados especiais, como o engenheiro 
civil do Reino Unido, Jan Hellings, res-
ponsável pelo projeto Enabling Works 
para construção do centro olímpico de 
Londres, sobre área reabilitada, que an-
tes era ocupada por um parque indus-
trial. Personalidades como o jornalista 
Carlos tramontina, apresentador do 
telejornal SPtV, da emissora Globo, que 
discursa a respeito de água subterrâ-
nea na mídia, também estará presente, 
assim como o promotor de Justiça do 
Meio ambiente no Ministério Público 
do estado de São Paulo, José eduardo 
Ismael Lutti, apresenta o tema “as áreas 
contaminadas – avaliação de risco e as 
gerações futuras”. a programação com-

pleta pode ser vista por meio do site da 
aBaS (associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas), órgão que promove o 
encontro: www.abas.org/cimas/
Conforme o presidente do III CIMaS, 
o congresso procura inovar todos os 
anos. “a programação de cada edição 
é bastante diversificada e traz diferen-
tes personalidades para seus debates. 
Já tivemos a presença de John Cherry, 
pesquisador da Universidade de Wa-
terloo e professor da Universidade de 
Guelph, no Canadá; Holger Weiss, dire-
tor do Departamento de Remediação 
de Solo e Águas Subterrâneas do Cen-
tro de Pesquisas ambientais Helmholtz, 
em Leipzig, na alemanha; Jim Baker da 
Universidade de Waterloo, no Canadá; 
Jorge Molinero Huguet, da Consultoria 
amphos 21, de Barcelona, espanha, en-
tre outros”, acrescenta oliveira.

ele ainda cita que desde a última 
edição do CIMaS o congresso recep-
cionou diferentes nações. “o evento 
reuniu profissionais de diversos paí-
ses como Canadá, estados Unidos, 
alemanha e uma intensa e calorosa 
discussão sobre a importância da 
preservação dos recursos subterrâ-
neos com a realização de conferên-
cias e mesas-redondas”, destaca. ele 
salienta também a visibilidade an-
gariada ao longo das realizações da 
conferência. “a receptividade que o 
congresso possui é muito boa, pelo 
alto nível técnico-científico apresen-
tado durante toda a programação. 
outro fato bastante importante é 
que, após a realização do primeiro 
evento, temos hoje maior visibilida-
de do meio ambiente subterrâneo na 
mídia”, revela oliveira.

evento reúne especialistas nacionais e internacionais
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