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A LEI DAS ÁGUAS E O ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS EM CLASSES: implicações e dificuldades 

Marcos Rodrigues Pinto1& Joao Roberto Facanha de Almeida2 

RESUMO – A lei 9.433 de oito de janeiro de 1997 é discutida em conjunto com a 
resolução número 396 de três de abril de 2008 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (C0NAMA), enfatizando algumas de suas implicações sobre os corpos de 
águas subterrâneas. O uso indiscriminado de águas do subsolo pode comprometer as 
necessidades desse recurso por gerações futuras em poucos anos. Os aspectos da Lei da 
Águas discutidos são seus fundamentos, seus objetivos, suas diretrizes e seus 
instrumentos. Da resolução 396/2008 destacamos algumas definições, listamos os usos 
preponderantes ali determinados, bem como o enquadramento das águas subterrâneas 
em classes. Os domínios hidrogeológicos do Estado do Ceará são apresentados de forma 
sucinta e uma breve discussão sobre eles é feita. 

ABSTRACT – This paper discusses the Water Law 9433 of 1997 in conjunction with 
the Environmental National Council (CONAMA) Resolution 396 of 2008, emphasizing 
the implications on groundwater management. Indiscriminate use of groundwater may 
jeopardize the well being of generations in the near future. This paper specifically 
discusses the Water Law fundaments, objectives, directives and its instruments. 
Regarding Resolution 396, the paper exposes some definitions, lists the main uses 
determined there, and shows the groundwater classification. The hydro-geological 
domains of the State of Ceará are briefly presented and a discussion about them is 
made. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei das Águas estabelece o enquadramento dos corpos hídricos como um dos 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), segundo seus usos 

preponderantes. A importância desse enquadramento pode ser percebida tanto no 

âmbito ambiental quanto no âmbito de gestão. No âmbito ambiental, serve como 

parâmetro para a devida proteção ou recuperação dos corpos hídricos, sejam eles 

superficiais ou subterrâneos; no âmbito de gestão, serve como parâmetro para a outorga 

dos direitos de uso de recursos hídricos. 

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) número 396 

de três de abril de 2008 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas. Além disso, essa resolução também estabelece 

diretrizes para a prevenção e o controle da poluição das águas subterrâneas. A resolução 

396/2008 representa um marco histórico na gestão de águas subterrâneas. 

O Estado do Ceará, apesar de sua conhecida irregularidade pluviométrica, é 

detentor de um imenso potencial em águas subterrâneas, apresentando cidades que o 

abastecimento por meio de aquíferos chega mais de 90%. 

2. A LEI 9.433/1997 

A lei 9.433 de oito de janeiro de 1997 institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos no Brasil. Ela foi didaticamente divida em quatro títulos, os dois primeiros 

contendo seis capítulos cada e os dois últimos contendo apenas um capítulo cada. 

2.1. Fundamentos 

Dentre os seis fundamentos da PNRH a Lei das Águas estabelece que a água é 

um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Neste sentido, as águas 

subterrâneas merecem atenção especial, uma vez que seus limites não se confundem 

com os limites geográficos políticos. Ainda mais, a explotação desse recurso é de difícil 

fiscalização, o que facilita o uso indiscriminado e aumenta os ricos potenciais de 

contaminação. 

Apesar da enorme quantidade de água armazenada sob a superfície terrestre, 

quinze por cento da área emersa do planeta recebe menos de 200 mm/ano de 

precipitação, em média. Junte-se isto ao fato de as taxas de fluxo em aquíferos ser muito 

lentas, geralmente de milímetros a metros por ano, e veremos que as águas subterrâneas 
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são um recurso, ao mesmo tempo, abundante e limitado. Para se ter uma ideia, do 

volume total das reservas de águas subterrâneas, apenas 0,1% é recarregada.  

A recarga de água subterrânea é o montante de água que entra na zona 

saturada do solo, que representa o nível freático permanente de um aquífero. 

Desconsiderando o fluxo vertical, além de ganhos verticais e perdas quaisquer no nível 

freático, a recarga da rede será calculada pela diferença entre a recarga direta e o fluxo 

de base. 

Como primeiro fundamento, estabelece a lei que a água é um bem de 

domínio público. No entanto, a perfuração de poços particulares para diversos fins é 

notória em todas as regiões do Brasil. Poços nas proximidades da orla marítima, por 

exemplo, podem bombear a taxas que excedam em muito o uso sustentável, além do 

comprometer a disponibilidade a outros usuários. 

O uso prioritário dos recursos hídricos, em situações de escassez, é atribuído 

ao consumo humano e à dessedentação de animais. Como consumo humano deve-se 

entender o consumo direto, a água para beber e preparar alimentos. De outro modo, 

praticamente tudo é consumo humano: a água destinada à agricultura, à pecuária, à 

indústria e ao lazer. 

Os fundamentos quarto e sexto dizem respeito à forma como os recursos 

hídricos, de maneira geral, devem ser geridos: a gestão deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas; também deve ser descentralizada, contando com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

2.2. Os Objetivos 

O objetivo com relação direta com águas subterrâneas é o primeiro a ser 

considerado pela Lei das Águas: deve-se garantir às atuais e futuras gerações a 

necessária disponibilidade hídrica e em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos. 

2.3. As diretrizes 

A diretriz que estabelece a articulação da gestão dos recursos hídricos com a 

do uso do solo tem diversas implicações sobre as águas subterrâneas. Entre essas 

implicações, pode-se citar a disposição de rejeitos de mineração sobre o solo, por 

exemplo. 

A disposição de rejeitos de mineração sobre o solo potencialmente acarreta 

contaminação de aquíferos. Dessa forma, a liberação do solo para esse uso deve, 
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obrigatoriamente, considerar o risco para a qualidade das águas subterrâneas que ali 

existam. 

2.4. Os Instrumentos 

O enquadramento dos corpos hídricos em classes, segundo os principais 

usos, constitui-se em um dos instrumentos da PNRH. A resolução 396/2008 do 

CONAMA estabelece esse enquadramento para águas subterrâneas. Vale lembrar que o 

enquadramento é uma meta ou objetivo a ser, obrigatoriamente, alcançado e, portanto, a 

efetivação do enquadramento ainda requer atitudes ativas. 

3. A RESOLUÇÃO 396/2008 DO CONAMA 

3.1. Usos preponderantes 

Evidentemente, ao passo que a população mundial aumenta, aumenta 

também a demanda direta e indireta por água. O aumento da demanda por alimentos 

implica no aumento da área irrigada e o aumento da criação de animais para o abate, 

aumentando a pressão sobre os recursos hídricos. O aumento da demanda por produtos 

industrializados, desde roupas até automóveis, também pressiona os recursos hídricos.  

No entanto, a água disponível em nosso planeta segue seu ciclo sem que se 

seja criada uma única gota de água. Por isso, enquanto cresce a demanda por água, 

decresce a sua oferta. Mas a sua oferta não diminui apenas com o simples aumento de 

sua demanda. A oferta diminui também porque há um aumento considerável do lixo 

produzido e de outros fatores de poluição que, consequentemente, podem reduzir a 

oferta hídrica no mundo. 

Estima-se que as atividades agropecuárias sejam responsáveis pelo consumo 

de cerca de 70% da água utilizada no mundo, sendo a indústria responsável por 20% e 

os lares, por 10% desse consumo. É claro que esses percentuais são diferentes nas 

diversas regiões do mundo, tendo em consideração suas condições climáticas e seu 

desenvolvimento econômico. Quanto à água subterrânea em regiões semi-áridas e 

áridas, cerca de 30% dela é consumida pela irrigação. 

Presume-se que existam gigantescos reservatórios de águas subterrâneas, 

contudo seu uso carece estudos específicos para determinar as características geológicas 

e químicas, o tempo de residência e a idade. Tomando com exemplo a idade da água, 

em aquíferos não-confinados em meio poroso, ela é usada juntamente com a 

profundidade para determinar a taxa de recarga do aquífero. Esta informação é 
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fundamental para o uso sustentável deste recurso. Já em meio poroso fraturado, o 

transporte de soluto se caracteriza por uma rápida advecção através das fraturas, com a 

troca difusora entre o soluto nas fraturas e a água relativamente imóvel na matriz. 

Outros fatores devem ser observados quanto ao uso das águas subterrâneas, 

como o fato de os aquíferos não possuírem fronteiras geográficas ou políticas, como o 

Guarani, que cruza o subsolo de sete estados brasileiros e ainda penetra os países 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Logo, o uso desta fonte em um dos países, pode trazer 

grandes impactos aos demais. Isso aponta para a necessidade de uma cooperação 

internacional no que diz respeito à gestão das águas subterrâneas. 

Os usos preponderantes de água subterrânea, segundo a resolução 396/2008 

do CONAMA, são os seguintes: 

 Consumo humano; 

 Dessedentação de animais; 

 Irrigação; e 

 Recreação. 

3.2. As definições 

Destacar-se-á doravante algumas das definições da resolução em questão. 

Classe de qualidade – é o conjunto de condições e padrões de qualidade de 

água necessários aos usos preponderantes, tanto os atuais quanto os do futuro. 

Classificação – é o mesmo que qualificação, que é feita em função de 

padrões de qualidade que possibilite seu devido enquadramento. 

Condição de qualidade – dados os requisitos de qualidade dos usos, a 

condição de qualidade é a qualidade que as águas subterrâneas apresentam em dado 

momento. 

Enquadramento – é o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da 

água a ser alcançado ou mantido em um aquífero, conjunto de aquiferos ou porção 

desses, em consonância com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo. O 

alcance dessa meta ou objetivo é considerado obrigatório. 

Efetivação do enquadramento – alcançada a meta final do enquadramento, 

diz-se que houve a efetivação do enquadramento. 

Remediação – é a técnica ou conjunto de técnicas utilizadas para a remoção 

de contaminantes presentes nas águas subterrâneas ou para atenuação dessa presença. 
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3.3. A classificação das águas subterrâneas 

A massa de um contaminante, em geral medida em miligramas, dissolvida em 

um litro de água expressa a concentração desse contaminante em água, i.e., a unidade de 

concentração de um contaminante em água é massa divida pelo volume de água (M/V). 

Tanto no caso de vazões quanto no caso de volumes misturados, a concentração 

final equivalerá a uma média ponderada das concentrações de cada volume ou vazão. 

Suponha um rio, com vazão Qr e concentração Cr de um dado contaminante, que recebe 

águas de um afluente, de vazão Qa e concentração Ca desse mesmo contaminante. 

Suponha ainda uma mistura rápida e completa das águas do afluente com as águas do 

rio. Então, a concentração final Cf do contaminante suposto será dada por: 

ar

aarr
f QQ

CQCQC




 

O produto da vazão pela concentração de uma substância expressa a carga ou 

fluxo dessa substância. Chamando de Wf esse fluxo ou carga: 

fff CQW   
O Valor de Referência de Qualidade (VRQ) se constitui, segundo a Res. 

CONAMA Nº 396/2008, na “concentração ou valor de um dado parâmetro que define a 

qualidade da água subterrânea”. Ele deve ser usado como medida da qualidade da água 

subterrânea em um dado momento, orientando assim as ações gestoras destes recursos 

hídricos. 

As águas subterrâneas, na supracitada resolução, foram classificadas em águas 

dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses: 

 destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de 

proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de 

água superficial enquadrados como classe especial – chamada de Classe 

Especial; 

 sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 

tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às características 

hidrogeoquímicas naturais – denominada Classe 1; 

 sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir 

tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais – dita de Classe 2; 
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 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 – trata-se da Classe 3; 

 com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam 

ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo – é a 

Classe 4; e 

 que possam estar com alteração de sua qualidade pro atividades antrópicas, 

destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso – que são 

ditas de Classe 5. 

4. OS DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICOS DO ESTADO DO CEARÁ 

No Estado do Ceará, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), os 

domínios hidrogeológicos presentes são o poroso, o fraturado, e o fraturado-cárstico. 

Representando 26% da área do Estado, o maior potencial hídrico ocorre nos sistemas de 

aquíferos porosos e fraturado-cárstico (ATLAS).  

Em torno de 70% dos poços construídos no cristalino têm uma concentração de 

salinidade que requer tratamento (dessalinização) para ser utilizada (ATLAS). Nesse 

caso, poderíamos considerar essas águas como pertencentes à Classe 2, uma vez que a 

salinidade apresentada não advém de quaisquer ações antrópicas, mas somente de suas 

próprias características hidrogeoquímicas. A representação do Domínio Poroso é feita 

pelas bacias sedimentares Costeira, Potiguar, Parnaíba e Araripe (ATLAS). 

 
Figura 1 – Distribuição dos domínios e aquíferos no Estado do Ceará (ATLAS) 
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A Tabela 1apresenta as características dos poços que explotam as principais 

bacias sedimentares da região. 

Tabela 1 – Características dos poços que explotam as principais bacias sedimentares 
Bacia 
Sedimentar 

Profundidade 
média (m) 

Poços  

Vazão média 
(m³/h) 

Poços Salinidade:  
Doce, Salobra e 
Salgada*  
(% dos poços) 

Poços 

Araripe  91  890  6,100  664  88%, 10% e 12%  545  

Potiguar ou 
Apodi  

68  234  10,000  121  22%, 63% e 15%  138  

Costeira - 
Barreiras  

52  1.255  5,750  545  68%, 24% e 8%  1.080  

Parnaíba - 
Serra 

Grande  
70  300  4,200  120  85%, 14% e 1%  296 

* Água doce: até 500.000 µg/L de sólidos totais dissolvidos (STD); Água salobra: de 
500.000 até 1.000.000 µg/L de STD; Água salgada: mais de 1.500.000 µg/L de STD  
Fonte: ATLAS apud CPRM 1998 EM PERH-CE 

 

As quantidades máximas aceitáveis de sódio presentes na água subterrânea são 

apresentadas, conforme o uso, na Tabela 2. 

Tabela 2 - Quantidade Máxima Aceitável de Sódio na Água Subterrânea 
Parâmetros Consumo 

Humano 
Recreação Limite de 

Quantificação 
Praticável – LQP 

µg.L-1 

Sódio 200.000 (1) 300.000 1.000 

Sólidos 
Totais 

Dissolvidos 

1.000.000  2.000 

1 – efeito organoléptico 
Fonte: CONAMA 

Podemos concluir que, quanto ao parâmetro STD, pelos menos 98% dos 

poços da bacia sedimentar do Araripe são próprias para o consumo humano; no Apodi 

ou Potiguar, este percentual cai para 85%; na bacia Costeira –Barreiras – temos 92% de 

poços nesta condição; e a maior concentração de poços atendendo esta condição fica na 

bacia do Parnaíba - Serra Grande (99% dos poços). 

A Tabela 3 mostra a distribuição dos domínios hidrogeológicos e das áreas 

de recarga dos aquíferos no estado do Ceará. 
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Tabela 3 – Distribuição dos domínios hidrogeológicos e das áreas de recarga 
 Bacia Sedimentar Sistema 

Aquífero 
Área de 
recarga 
(km²) 

Área do 
estado (%) 

Poroso 

 Aluviões 3.664 2.5 
 Outros 5.055  3.4  

Costeira Dunas  908  0.6  
Barreiras  13.386  9.0  

Potiguar ou Apodi  Açu  1.210  0.8  

Bacias interiores (Iguatu-Icó-Lima 
Campos e Lavras da Mangabeira)  

Rio do 
Peixe, Icó e 

Iguatu  
687  0.5  

Araripe 

Exu  2.250  1.5  
Missão 
Velha  1.082  0.7  

Mauriti  899  0.6  

Parnaíba  Serra 
Grande  8.272  5.6  

Fraturado-Cárstico  Potiguar ou Apodi  Jandaíra  1.441  1.0  
Fraturado    Cristalino  109.453  73.8  

Total  148.307  100.0  
Fonte: ATLAS. 

5. CONCLUSÕES 

A lei 9.433/97, juntamente com a resolução 396/2008 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, são os elementos jurídicos norteadores de todas as atividades que 

tenham ou venham a ter impacto, direto ou indireto, sobre os recursos hídricos, 

especialmente no que diz respeito às águas subterrâneas. 

Por não estarem visíveis, as águas subterrâneas constituem-se no recurso hídrico, 

simultaneamente, mais resistente às ações antrópicas e mais vulneráveis. São de fato 

menos sujeitas aos riscos de poluição que as águas superficiais. No entanto, a sua 

contaminação também pode ser feita de modo silencioso e por um tempo que pode 

tornar esse processo irreversível.  

Além disso, é preciso ainda estabelecer um controle mais rigoroso sobre o uso 

dos aquíferos para diversos usos. No Ceará, por exemplo, a explotação indiscriminada 

de poços pode comprometer o uso de aquíferos por gerações futuras. É também preciso 

observar as relações entre explotação e recarga dos aquíferos nesse Estado. 
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