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Os setores de Hidrogeologia e Geotecnia possuem 
grande expertise no desenvolvimento de técnicas para 
o rebaixamento de níveis das águas subterrâneas, 
principalmente com a finalidade de estabilização de 
taludes, redução das taxas de umidade do minério e 
liberação de frentes de lavra (escavação segura). 
Muitas vezes, tais técnicas acabam sendo aproveitadas 
quase que exclusivamente para fins produtivos, prin-
cipalmente na mineração e em grandes obras civis. 
É importante salientar que o uso de algumas dessas 
técnicas, a exemplo dos Drenos Horizontais Profundos 
(DHP), podem ser aplicadas para outras finalidades, 
entre elas, o abastecimento público. 

(*) Marcus Vinícios Andrade Silva é Engenheiro Geólogo (UFOP), Hidrogeólogo (UFBA) e Engenheiro de Segurança do Trabalho (PUC MINAS).  
Atualmente é Hidrogeólogo Sênior da Vale Fertilizantes e professor de Gestão Estratégica de Recursos Hídricos do Instituto Minere 

APLICAÇÕES DE TÉCNICAS  
Desenvolvidas pela mineração para abastecimento público em momentos de crise hídrica
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terrâneas (rasas) para fins de abastecimento público. 
Além de ser uma técnica relativamente simples e de 
fácil construção e operação, trata-se de uma captação 
de águas a baixo custo, já que o método de adução é a 
“gravidade”, não havendo necessidade de sistemas de 
bombeamento e, consequentemente, uso de energia.
Alguns autores relatam o uso de drenos horizontais 
para fins de captação de águas subterrâneas rasas (em 
cortes de estradas, aterros de condomínios urbanos, 
etc.) para uso em atividades de lavagem e jardinagem, 
entre outras. Porém, com o devido monitoramento, e 
tratamento (quando possível), pode-se pensar em apli-
cações mais nobres para essas águas, principalmente 
em momentos de crises hídricas (períodos prolonga-
dos de seca e/ou atrasos em grandes obras de capta-
ção e distribuição de águas, etc), como dessedentação 
animal e até o próprio consumo humano.

Recentemente tive a oportunidade de colaborar com 
a orientação de uma monografia para a conclusão de 
um curso de Engenharia de Minas, cujo tema foi exa-
tamente o uso de DHP para otimização dos processos 
de estabilização de taludes em frentes de lavra e redu-
ção das taxas de umidade do minério. E ao longo das 
discussões, levantamos a possibilidade de aplicação 
dessa técnica em trabalhos de captação de águas sub-

É tudo uma questão de aproximar mais os profissio-
nais da mineração dos setores ligados ao abastecimen-
to de águas, como as concessionárias de abastecimen-
to e saneamento, órgãos públicos e comitês de bacias 
hidrográficas, para desenvolver e aplicar tais técnicas 
aos demais segmentos da sociedade. 


