
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

FERRAMENTA DE GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA A REDE 
INTEGRADA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - RIMAS, 

UM PROJETO EM SQL. 
 

Everton A M Santos1; Maria Antonieta A. Mourão2 

1Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; 2 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

 
RESUMO: A Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas – RIMAS foi 
concebida, implantada e encontra-se em operação pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil. 
Trata-se de uma rede de natureza essencialmente quantitativa onde são monitorados, em 
caráter primordial e por meio de equipamentos automáticos, os níveis d’água subterrânea. 
Atualmente, conta com 380 poços instalados em 30 aquíferos e distribuídos em 20 estados. Os 
dados gerados no monitoramento são analisados, consistidos e inseridos no Sistema de 
Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS pelos responsáveis técnicos nas diversas 
unidades regionais da empresa. Com quase 10 (dez) anos de operação e uma quantidade 
muito expressiva de dados armazenados fez-se imperativo desenvolver uma ferramenta que 
permitisse efetuar a gestão técnico-administrativa do programa de monitoramento com o 
propósito de estabelecer, de modo célere e inteligível, o diagnóstico de problemas e 
dificuldades e o planejamento de ações e procedimentos para controle e redução da perda de 
dados. Nesse sentido, ressalta-se que a existência de hiatos extensos comprometem, de forma 
crítica, a interpretação e geração de informações, ou seja, a própria meta do monitoramento. 
Objetivo adicional almejado refere-se à identificação da frequência ideal de visitas às estações 
confrontando-se as perdas de dados e os recursos financeiros disponíveis. Assim sendo, tendo 
como base os dados armazenados na tabela [NIVEL_AGUA] do SIAGAS, foi possível 
constatar, por meio de ferramentas de bancos de dados com especial atenção à structured 
query language, situações que demandam o direcionamento de recursos técnicos, humanos e 
financeiros para otimização da operação. Primeiramente, foi criada a select 
[AQUISICAO_DATA] onde constam, para cada poço de monitoramento, as datas em que o 
mesmo registrou dados. A partir deste resultado foram calculadas as informações da select 
[DADOS _OPERAÇÃO] que compreende as datas de lançamento do primeiro e último dado 
registrado para cada poço de monitoramento e o intervalo de dias entre as duas datas. Esta 
tabela também contém o número de dias com e sem registro de dados. De posse das tabelas 
anteriores, foi calculada a select [CHECK_DATA], onde, para cada poço de monitoramento, 
foram indicadas as sequências de data com e sem dados registrados. Utilizando-se da select 
anterior determinou-se o rendimento da operação dos poços em duas condições: 1) o 
rendimento diário que é a razão percentual entre o número de poços que efetivamente 
registraram dados pelo número total de poços considerados operantes no conjunto, numa data 
de referência; 2) o rendimento médio mensal que corresponde à média do rendimento diário 
dentro do mês formal (janeiro, fevereiro etc.), levando-se em conta somente os dias de 
operação do conjunto de poços, no mês de referência. Por meio das diferentes tabelas criadas 
foram gerados gráficos, por unidade executora, permitindo a visualização e reconhecimento 
das condições operacionais da rede, temporal e regionalmente. Assim sendo, a ferramenta 
SQL foi reconhecida como de grande utilidade para análise e sistematização de um enorme 
volume de dados possibilitando a determinação de indicadores para a gestão de projetos de 
natureza semelhante (redes hidroclimatológicas, de qualidade de água etc.).  
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