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Estrutura da Aula

• Contexto das águas subterrâneas

• Titularidade das águas subterrâneas e a
complexidade da sua gestão

• Especificidades da aplicação dos instrumentos
da PNRH para as águas subterrâneas

• O caso do Aquífero Guarani

• Considerações finais



Aquíferos Brasileiros
▪ 181 aquíferos e sistemas aquíferos

aflorantes: 151 aquíferos sedimentares, 26
aquíferos cársticos e 4 sistemas fraturados.

▪ 11 são aquíferos transfronteiriços,
Disponibilidade estimada é de 14.600 m³/s
(ANA, 2017)/ superficial de 91.300 m³/s
(ANA, 2015, p.29).

▪ 1.2 milhão de poços tubulares (ANA, 2015)/
2,5 milhões de poços tubulares (TRATA
BRASIL, 2019).

▪ 52% dos 5.570 municípios brasileiros são
abastecidos total (36%) ou parcialmente
(16%) por AS

Mapa de áreas 
de afloramento 
dos aquíferos

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/MapaAreasDeAfloramentoDosAquiferosDoBrasil.pdf

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/MapaAreasDeAfloramentoDosAquiferosDoBrasil.pdf


Uso das Águas Subterrâneas

Distribuição dos municípios segundo o uso de água subterrânea, superficial e misto 
e intervalo de tamanho populacional (ANA 2010, IBGE 2018).



Múltiplas dimensões das águas subterrâneas

Águas Subterrâneas Água superficial Água Mineral Formação Rochosa

Águas que ocorrem no 
subsolo

Áreas de descarga: nascentes 
e fluxo de base dos rios

AS especiais por sua 
composição físico-química 

ou destinação de uso

corpo de rochas 
identificado pelas suas 

características - território

PNRH e SINGREH 
PNRH e SINGREH 

Legislação Mineral e 
ANM/DNPM

Ordenamento territorial e 
uso do território ou da 

formação

Bens dos Estados: as águas 
superficiais ou subterrâneas 
(Art. 26, I, CF)

Bens da União: os lagos, 
rios e correntes de água 
em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem 
+ de um Estado, sirvam de 
fronteiras ou se estendam 
ou provenham de 
território estrangeiro (art. 
20, III, CF)

Bens da União: os recursos 
minerais, (art. 20, IX CF)

Uso da formação como 
insumo: art. 20, IX, CF
Uso como território: 

Município - promover, no 
que couber, adequado 

ordenamento territorial 
(art. 30, VIII, CF e art. 6 da 

Res. CNRH nº 15/2001)

Antes de 1988 pertenciam ao 
proprietário do solo (art. 96 

Dec. nº 24.643/1934 (art. 
96) e Código Civil de 1916



Planos de Bacia
Enquadramento dos corpos hídricos – Res. CONAMA nº
396/2008
Áreas de Uso Restritivo: Resolução CNRH nº 22/2002 (art. 6,
§ 2º) e 92/2008 (art. 4º) e Resolução CONAMA nº 396/2008
e nº 420/2009 (art.34)

Planos de Bacia: Resoluções CNRH nº 92/2008 e nº 22/2002
Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos

A integração das múltiplas dimensões 

Águas Subterrâneas Água superficial Formação RochosaÁguas Subterrâneas

Política Urbana: Planos Diretores e Zoneamento.
Zoneamento Ambiental e Licenciamento Ambiental.
Gerenciamento de áreas contaminadas
Espaços territoriais protegidos (Código Florestal e SNUC).
Política Agrícola (agrotóxicos, dejetos de animais,
irrigação).
Saneamento.

Resolução CNRH nº 76/2007: Dever de observar os atos de
outorga/requerimentos de lavra na análise de
requerimentos de pesquisa de lavra/outorga.

Água MineralÁguas Subterrâneas

Bacia Hidrográfica

Entes administrativos



Planos de Recursos Hídricos – Res. CNRH 22/2002 e 92/2008 
Informações e estudos hidrogeológicos sobre os aquíferos e seu uso (Áreas de Uso Restritivo)

Áreas de Proteção de 
Aquíferos 

Res. Conama 396/2008 e Res. CNRH 92/2008

Perímetros de 
Proteção de Poços

Res. CONAMA 396/2008 e Port. DNPM 231/98

Áreas de Restrição e 
Controle de Águas 

Subterrâneas
Res. CNRH 92/2008

Espaços territorialmente protegidos para
garantir a recarga de aquíferos e a
qualidade da água em áreas vulneráveis

Área no entorno do poço cuja função é
impedir a contaminação do solo e das
águas próximas ao poço

Disciplinar o uso do solo e das águas de
uma região de forma a reverter uma
situação de risco ao aquífero relacionada
a qualidade ou quantidade

Manutenção da
infiltração

Proteger o raio de
captação e zona
próxima ao poço

Proteger e recuperar
ecossistemas, áreas
contaminadas (risco)
e mananciais



Enquadramento das Águas Subterrâneas 
(Res. CONAMA 396/2008)

Classe 
Especial

águas destinadas à preservação de ecossistemas em UCs de proteção integral e as que contribuam
diretamente para os trechos de corpos de água superficial enquadrados como classe especial.

1
águas sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para
quaisquer usos preponderantes devido às suas características hidrogeoquímicas naturais.

2
Águas sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado,
dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas naturais.

3
águas com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o
tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso
preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas naturais.

4
águas com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser utilizadas, sem
tratamento, para o uso preponderante menos restritivo.

5
águas que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a atividades
que não têm requisitos de qualidade para uso.



Usuários 
Clandestinos

Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos

A perfuração e uso não encontra 
amparo na lei. Existência 
proibida. Ex: art. 45, §§ 1° e 2°, da Lei Federal 11.445/2007.

3.898

4.187

18.635

9.588

Outorgas válidas em 2015

Irrigação Outros Abastecimento urbano e rural Indústria

Usuários Ilegais

Usuários 
Irregulares

Exigência de determinados
trâmites ou imposição de
restrições ou condicionantes
que não foram atendidas.

Usos Isentos
Vide art. 12, § 1º. Termos
definidos pelos Estados.

Ferramentas atreladas:
Redes de Monitoramento
Cadastro de Poços / Declaração de Uso Isento

Problemas relacionados a aplicação
Prejuízos para os usuários legais e gestão. 
Perdas na cobrança



Sistema de Informações sobre os Recursos Hídricos

Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos - SNIRH

Sistema de Informações sobre 
Águas Subterrâneas - SIAGAS

Sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de 
informações sobre recursos hídricos 
e temas correlatos para a gestão.

Gerencia o Cadastro Nacional 
de Poços, principal base de 
informações sobre Asub - CPRM

Fragilidades:
Número de poços cadastrados

Lacunas de preenchimento
Restrições ao acesso de informações

Necessidade de uma maior interação com outros 
sistemas (Moção CNRH nº 38/2006 e 39/2006) http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/


O caso do Aquífero Guarani

Área de 1.087.879 km2: Argentina (225.500km2);
Brasil (735.918 km2); Paraguai (71.700 km2);
Uruguai (45.000 km2).
8 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais.
Regulamentos distintos entre os Estados.
Sobreposto pelo Aquífero Serra Geral



Aquífero Guarani: São Paulo

A área de recarga direta do SAG engloba 105 
municípios paulistas em 9 UGRHIs (Governo do 
Estado de São Paulo, 2011).
Em termos de área, soma um total estimado em 
15.366,80 km².



Considerações Finais

▪ Arranjo jurídico voltado para os 
recursos superficiais

▪ Submetidas a múltiplos tipos de 
arranjos jurídicos, o que exige 
mecanismos de integração

▪ Dificuldades para a bacia hidrográfica 
incorporar as águas subterrâneas. 

▪ Dificuldade de gerir o aquífero que é 
uma estrutura heterogênea 

▪ Recurso apresenta limitações no 
conhecimento.



Considerações Finais

▪ Necessidade de construir arranjos locais e
particulares para cada aquífero ou partes de
um aquífero

▪ Dificuldades em implementar os instrumentos
da política nacional de recursos hídricos para
as águas subterrâneas

▪ Tolerabilidade ao uso clandestino das águas
subterrâneas

▪ Necessidade de melhorar o controle e
fiscalização da extração



Siga anagovbr nas mídias sociais

Obrigada!

Pilar Carolina Villar

UNIFESP

pcvillar@gmail.com


