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para se fazer um poço artesiano em rocha/sedimento. Levando em conta
que já foi contratado um radiestesista.
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RESPONDENDO A QUESTÃO DO ARTHUR QUE QUER SABER SE EXISTE UM
EQUIPAMENTO OU EMPRESA QUE “GARANTA” O MELHOR LUGAR PARA
PERFURAR
Oi, Arthur!
De fato, o que você procura todos, no mundo, também estão procurando. Não
existe um instrumento ou alguém que diga com certeza onde deve ser o melhor
lugar para uma perfuração, já que todos acham o "melhor" lugar é o dinheiro no
bolso deles. As companhias de perfuração “garantem” que vão encontrar água, no
entanto eles vendem metros perfurados, o que significa que você vai pagar com
água ou sem água. A geofísica faz uma varredura através de seus vários métodos e
constroem um mapa, onde indicam possíveis anomalias e que podem "conter"
água. Nós, os radiestesistas, utilizamos varinhas, dualrods, pêndulos e
"garantimos" o melhor lugar para a perfuração, pois a varinha baixou, os dualrods
fecharam e os pêndulos giraram (para alguns no sentido anti-horário e para outros
o contrário). TODOS GARANTEM UMA COISA: UM DINHEIRO NOS BOLSOS.
Portanto tome cuidado com as ilusões e crenças infundadas na ideia que vão
encontrar água para preencher os seus sonhos fantasiosos ou reais, no entanto,
tenha a certeza que ninguém garante, não podem garantir, é o enigma.
Outro aspecto importante: fraturas armazenadoras de água (em rochas cristalinas:
ígneas e metamórficas) não são encontradas em qualquer lugar, só porque a
varinha do sensitivo se movimentou ou o instrumento de geofísica acusou uma
descontinuidade ou o "dono" da perfuradora diz que: ...pode ficar tranquilo...nós
garantimos...!
Essa resposta não significa que vai ter água. Em rochas sedimentares, ainda é mais
difícil! Longa história.
Uma perfuração de poço semi ou artesiano, de 100 a 400 metros pode custar de 50
a 100 mil reais. Fora o preço da bomba e a instalação dos canos, etc.
Água não se encontra em cruzamentos de veios d´água, como dizem os sensitivos,
pois não conhecem geologia e utilizam nomenclaturas empíricas sem base em
conhecimentos precisos.
Eu sou geólogo-geobiólogo-radiestesista, tenho um alto índice de acertos, veja
artigo em meu
site: www.geomarcosmeioambiente.com.br/matérias complementares. Lá escrevo
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sobre água subterrânea. Indiquei centenas de poços com vazões variando de 2 mil
a 40 mil litros/hora e já marquei poços sem uma gota de água, apesar de ter um
índice alto de acertos, cerca de 90% para menos e raramente para mais.
Mas, não dou qualquer certeza; caso alguém der a certeza de achar água (100%
ele e Deus), então ele não passa de mentiroso ou ingênuo pretencioso ou um tipo
arrogante. Esses indicam e se não der água você não encontra ele nunca mais.
Em suma: se conscientize, saia da ingenuidade, conheça melhor essas pesquisas e
as dificuldades.
Não consulte somente um "especialista".
Abraços Marcos
Marcos,
Bom dia
Agradeço pelas explicações técnicas, e gostaria de saber se você faria um estudo
de meu terreno, quanto você cobraria,
e quando você poderia.
Já possuo poços profundos no meu terreno e irei perfurar mais um.
Para maiores esclarecimentos favor entrar em contato
Grato
Arthur
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