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RESUMO 

As águas subterrâneas cada vez mais se tornam um recurso estratégico cuja atenção transcende a esfera 

governamental passando ser preocupação de toda sociedade, especialmente os técnicos e acadêmicos. 

No semi-árido brasileiro, em que o drama da disponibilidade de águas superficiais, em algumas áreas, é 

uma constante pela ocorrência de sucessivas secas impõe-se a necessidade de uma utilização criteriosa 

das reservas subterrâneas. Pela importância e vantagens que apresenta esses recursos, deve não apenas 

fazer parte de programas e projetos, mas, necessariamente das agendas governamentais e das políticas 

estabelecidas para o semi-árido. Neste liame, apresentam-se e discutem-se, aqui, aspectos que sugerem 

a inserção das águas subterrâneas nas políticas de desenvolvimento regional de forma que oportunize 

conhecer as características destes mananciais existentes no semi-árido brasileiro, bem como o 

estabelecimento de diretrizes, inclusive legais, que norteiem sua exploração em bases sustentáveis. 
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ABSTRACT  

Groundwater progressively becomes a strategic resource, attracting not only governmental attention but 

turning into a concern for all society, especially the experts and academics. In the Brazilian semi-arid, 

where the surface waters’ availability in many cases is a serious problem, by successive droughts 

events, it is essential a rigorous use of the underground reserves. Considering the importance of such 

resources, they must not only be considered in programs and projects, but, necessarily being inserted 

within the governmental agenda and policies established for the semi-arid. Therefore, this note 

presentes and argues, some aspects that suggest the insertion of groundwater in the regional 

development policies, as well as the establishment of actions, including the legal ones, to guide its 

exploitation in a sustainable basis. 
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INTRODUÇÃO 

A água, entre os recursos minerais, é o que vem sendo tutelado pelo direito brasileiro a mais tempo. O 

Código Civil de 1916 se ocupou do tema com respeito a sua utilização e o seu regime, O Código de 

Águas de 1934 objetiva regulamentar sua apropriação visando seu uso como fonte de energia elétrica. 

Outras leis se seguiram e objetivam a proteção jurídica dos recursos hídricos. 

A Lei no 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, constitui um marco no 

tocante as águas dotando-a de valor econômico, um bem de domínio público, natural e finito e a 

participação pública e descentralizada para sua gestão. 

Assim, a gestão dos recursos hídricos é um aspecto que não permite protelar a adoção de ações 

concretas para estabelecer o uso múltiplo e racional dos recursos disponíveis. Essa administração 

reveste-se de caráter coletivo dos Estados, da União, dos Usuários e da Sociedade em geral, que devem 

catalisar esforços com vistas a minimizar conflitos potenciais e implementar os mecanismos de gestão. 

As águas subterrâneas, objeto do presente, representam importante fonte de abastecimento. Apesar 

disso, sua regulamentação não é pacífica, embora a Constituição Federal de 1988 a inclui entre os bens 

dos Estados. O domínio das águas subterrâneas, mesmo ordenado pela Carta Magna como bem dos 

Estados, suscita dúvidas e carece de aprofundamento tanto nos aspectos técnicos como legais. 

O objetivo do presente apresentar o status da água subterrânea e sua inserção nas políticas públicas do 

semi-árido diante do caráter estratégico que a mesma representa para a região. 

2. DA DOMINIALIDADE 

Embora estatuído na Constituição Federal de 1998 que o domínio das águas subterrâneas é dos estados 

membros, muito tem se discutido em relação a sua competência para legislar sobre a matéria, mesmo 

de forma suplementar. SILVA (1995) afirma que “não é muito coerente atribuir aos Estados o domínio 

de água superficiais e subterrâneas sem lhes reconhecer a competência para legislar ainda que fosse 

suplementar, sobre águas”.  

A Carta Magna ao estatuir que as águas subterrâneas incluem-se entre os bens dos estados não trata se 

esta é ou não subjacente a mais de uma Unidade Federada, não fazendo, portanto, nenhuma analogia 

com a gestão das águas superficiais. As Constituições Estaduais, por sua vez,  calcadas na competência 

comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI), 

na competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI) e 

na responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VIII), não se omitiram e inseriram capítulos 



sobre a matéria, contemplando aspectos para a proteção, uso e gerenciamento dos recursos hídricos 

incluindo os subterrâneos. Assim, as unidades federadas avançaram e editaram leis de recursos hídricos 

que contemplam a política, o uso, a criação do sistema de gestão e o gerenciamento dos recursos 

hídricos subterrâneos. 

3. OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A ocorrência e distribuição da água subterrânea é função do tipo de rocha e da forma que elas 

transmitem e armazenam a água. Três condições são destacadas: nas rochas faturadas, a água ocupa as 

falhas e fraturas existentes; nos terrenos fraturados-cársticos ocupam as descontinuidades da rocha e, 

nos terrenos sedimentares ocupam os interstícios entre os grãos de rocha. A Figura 1 mostra a 

pluviometria e as áreas onde ocorrem as bacias sedimentares e rochas cristalinas. 

 
                                                Bacias Sedimentares.                  Rochas Cristalinas. 

                                         
Figura 1. Água Subterrânea e Pluviometria no Brasil 

 

Nas bacias sedimentares brasileiras encontram-se os principais sistemas aqüíferos e estão distribuídos 

em todo território nacional com qualidade de águas que permitem aproveitamentos para diversos fins e 

usos múltiplos. Os terrenos sedimentares ocupam cerca de 4.130.000 km2, correspondendo a cerca de 
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48% do território nacional. Os terrenos cristalinos constituem os aqüíferos cárstico-fraturados e 

fraturados, que ocupam cerca de 4.380.000 km2 , ou seja, cerca de 52% do território nacional (ANA, 

2005). 

Convém frisar aqui o aspecto transfronteiriço dos sistemas aqüíferos uma vez que não muito raro 

extrapolam os limites geográficos das bacias hidrográficas. Cabe discutir, portanto, a quem pertence 

essas águas quando se estendem pelo território de mais um Estado. 

Inventário realizado pela SUDENE, a região Nordeste compreende três grandes províncias 

hidrogeológicas: província cristalina, província aluvionar e província sedimentar. A primeira 

compreende uma área de 720.000 Km2 equivalente a cerca de 45,5% da superfície nordestina. Cobre a 

maior parte dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Sul do Piauí e grande 

porção da Bahia e do Rio Grande do Norte. É constituída por rochas cristalinas e cristalografilianas e as 

águas encontradas não são de potabilidade adequada para o consumo humano, devido a grande 

quantidade de sais (cerca de 3 mg/l), mas possível para o consumo animal. Em grande parte da região, 

é a única disponível, sendo a responsável pela preservação dos rebanhos e pela subsistência da 

população rural durante as estiagens (LOPES, 1988) 

A província aluvionar, a menor delas, com cerca de 35.000 Km2, representa cerca de 2,5% da 

superfície do Nordeste. É constituída por aluviões depositados nos vales dos rios e riachos efêmeros da 

região e sua reserva hídrica é da ordem de 1 a 2 bilhões de metros cúbicos. 

A última, a província sedimentar, compreende uma área de 52% da Região Nordeste, com imenso 

potencial hídrico. As formações que a constituem são representadas por horizontes aqüíferos , em geral 

profundos, ficando assim, protegidos tanto da evaporação intensa como da contaminação superficial.. 

Suas reservas são estimadas em 17 bilhões de metros cúbicos. As principais bacias sedimentares do 

Nordeste e as respectivas reservas são mostradas no quadro 1.  

O domínio e potencial hidrogeológico do NE estão mostrados na Figura 2 e os principais aqüíferos na 

Figura 3. 
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Quadro 1 - Principais Bacias Sedimentares do Nordeste. 
 

Bacia Área 
total (Km2) 

   Localização  Reserva 
Permanente 

(m3) 

Reserva 
Esplorável 
(m3/ano) 

                  
     Qualidade da Água 

   Parnaíba 
(Meio Norte) 
500.000 

 
Maranhão e Piauí 

 
500.109 

 
35.109 

Bicarbonatadas, 
cloretadas, sulfatadas, 
mistas 

Tucano 
Recôncavo 
Jatobá 
56.000 

NE e leste da 
BA, oeste de SE, 
centro sudeste de 
PE. 

2. 1011 
7. 1011 
1. 1011 

2. 109 

4. 109 
1. 109 

       Cloretadas e 
   Bicarbonatadas 

Apodi 
20.000 

Costa do RN, 
com extremo no 
CE e PB 

 
220.109 

 
1. 109 

Bicarbonatadas, cálcicas 
Magnesianas, cloretadas 
sódicas. Mistas. 

Araripe 
12.000 

Divisas PE, CE e 
PI 

9,15. 109 200.106 Mistas, cloretadas, 
sulfuradas 

Pe/PB/Rn 
13.000 

Faixa costeira 25,2. 109 210. 106 Fortemente cloretadas e 
bicarbonatadas 

Se/Al 
12.000 

Faixa costeira 50. 109 0,5. 109 Fortemente cloretadas e 
bicarbonatadas 

Salitre/Rio 
Jacaré. 70.000  

Centro Norte da 
Bahia 

 
120. 109 

 
2,2. 109 

Bicarbonatadas de Mg e 
Ca, cloretadas 
bicarbonatadas mistas 

Depósito 
costeiros 
(dunas, 
barreiras) 
6.000 

Faixa costeira 
nordestina 

 
 

 Ricas em Cl eHCO3 , 
mistas bicarbonatadas (Ca 
e Mg) 

Rio Jaguaribe 
 800 

 Ceará 
 

  Bicarbonatadas (Ca e 
Mg), levemente ácida, 
dureza 4 a 40ºF 

Fonte: LOPES (1988) 
 



 

 
Figura 3. Principais Sistemas Aqüíferos do Nordeste Brasileiro 

São Luiz/Barreirinhas

Urucuia

São Luís-Barreirinha
Litoral do Piauí-Ceará

Apodi

PE-PB-
RN

SE-AL

Litoral Sul da Bahia

Parnaíba

Araripe

Tucano-Recôncavo-Jatobá

Sistema Uma-Bambuí

São Luiz/BarreirinhasSão Luiz/Barreirinhas

Urucuia

São Luís-Barreirinha
Litoral do Piauí-Ceará

Apodi

PE-PB-
RN

SE-AL

Litoral Sul da Bahia

Parnaíba

Araripe

Tucano-Recôncavo-Jatobá

Sistema Uma-Bambuí

440 380

120

Fortaleza

Natal
João Pessoa 

Recife

Maceió

Aracaju

Salvador

Figura 2. Domínios e Potencial Hidrogeológico do NE
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4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO GERENCIAMENTO DA AGUA SUBTERRANEA 

 O uso e a importância da água só recentemente passaram a ser objeto de preocupação da sociedade 

brasileira, tornando-se comum a existência de debates nos meios acadêmicos, técnicos, políticos e de 

comunicação, que reconhecem por fim o caráter estratégico da água como vetor de desenvolvimento.  

No tocante à água subterrânea cabe registrar que esta se ressente ainda de uma política adequada e que 

lhe seja dada atenção no nível e importância que a mesma representa para a sociedade.  

Este cenário começa a mudar a partir do reconhecimento da indissociabilidade entre a água subterrânea 

e a superficial e da vulnerabilidade a que estão submetidos os mananciais subterrâneos, considerados 

estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico. 

A água subterrânea é intensamente explorada no Brasil sendo única fonte para cerca de 15.6% dos 

domicílios (ANA, 2005). Embora tida como complementar aos mananciais superficiais em muitas 

regiões, em outras representa o importante manancial. Ela responde pelo abastecimento de muitas 

comunidades rurais do semi-árido nordestino, da população em diversas capitais do país além de 

amplamente utilizada na agricultura, especificamente na irrigação. 

É forçoso reconhecer que a água subterrânea deve permear as diversas políticas delineadas para o país e 

notadamente para o semi-árido por ser um recurso estratégico nessa região inclusive, em muitos casos, 

para o atendimento das primeiras necessidades da população. A titulo de indução convém remarcar as 

diversas áreas que indiscutivelmente pode ter na água subterrânea a interface e o vetor para 

proporcionar a população do semi-árido uma condição de vida sustentável. Entre essas áreas, destacam-

se:  

• Saneamento contemplando abastecimento humano, esgotamento sanitário com vistas controlar a 

contaminação dos mananciais subterrâneos; 

• Saúde;  

• Agropecuária para dessendentaçao  animal e produção de alimento através do uso na irrigação;  

• Industria, como insumo nos processos produtivos;  

• Recreação e lazer;  

• Meio ambiente através de estudos sobre contaminação dos aqüíferos; 

• Ciência e tecnologia através do desenvolvimento de equipamentos e realização de estudos com 

vistas a suprir a insuficiência de conhecimentos sobre os aqüíferos, a falta de dados e informações 

sobre técnicas e tecnologias para o uso sustentável dos mananciais subterrâneos. 



Inúmeras serão as vantagens que advirão da adoção do uso da água subterrânea permeando as diversas 

políticas para o semi-árido, o que certamente trará reflexos positivos não apenas sobre os usuários, mas 

para toda sociedade.  

Visando fundamentar a assertiva de que a água subterrânea deve ser um tema transversal às políticas 

destinadas ao semi-árido alguns aspectos merecem destaques:  

• A água subterrânea na maioria dos casos é extraída do poço sem necessidade de tratamento 

especial, o que minimiza os custos para o abastecimento da população e reflexos positivos sobre a 

saúde; 

• Dispensam a construção de obras de barragens, adutoras, recalque, em alguns casos estações de 

tratamento, minimizando os custos de investimentos se comparado ao uso da água superficial; 

• Abastecimento de água com poços são em geral simples, não requer mão de obra especializada, o 

que viabiliza o acesso de pequenas comunidades rurais; 

• O impacto sobre o meio ambiente é menor que a utilização das águas superficiais que necessitam de 

estações de tratamento; 

• Meio de viabilizar a geração de emprego e renda em locais do semi-árido onde não dispõe de água 

superficial; 

• Oportunidade de aliar a prática de cidadania com acesso a água pelas populações carentes e um 

modelo de gestão participativa conforme preceitua a legislação vigente. 

Considerando a importância aqui pontuada, seguramente, a água em geral, e a subterrânea em 

particular, requer para sua gestão a existência de mecanismo e organismos gestores fortes e 

sustentáveis com atribuições e habilidades para dar a transversalidade necessária junto às demais áreas 

e ações de desenvolvimento. 

A concepção de uma política de água subterrânea se assenta nos princípios e comandos estatuídos na 

CF/88 que estabelece o domínio das águas subterrâneas e na política expressa na Lei no 9.433/97 ao 

reconhecer que captações de águas subterrâneas necessitam de autorização para sua instalação. 

Combinado a isso se encontra o entendimento da Resolução no 15/2001 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos que reconhece a interação entre água superficial e subterrânea e conseqüentemente a 

indissociabilidade de sua gestão e que os limites de um aqüífero não necessariamente coincidem com 

os da bacia hidrográfica; a implementação da política de recursos hídricos deve reconhecer a 



interdependência entre as varias formas de ocorrência da água; e dispor ainda sobre as diretrizes a 

serem observadas na aplicação de instrumentos de gestão no gerenciamento das águas subterrâneas. 

Assim, a política de gestão das águas subterrâneas envolve um conjunto de ações e contempla aspectos 

técnicos e legais. A sua gestão integrada incorpora  diversas dimensões  como todas as fases do ciclo 

hidrológico, usos e finalidades múltiplas, interação com os demais recursos naturais e distintos 

ecossistemas, participação de gestores e usuários, além de convergir para os objetivos e necessidades 

da sociedade e do desenvolvimento sócio-economico-ambiental. 

A Agência Nacional de Água, consciente da importância da água subterrânea embora esta não seja de 

sua competência direta, recepciona e compartilha da visão da indissociabilidade da gestão dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos e desenvolve ações conjunta e em apoio aos órgãos gestores 

estudais catalizando esforços na busca de um uso racional e uma gestão compartilhada dessas águas, 

destacando-se: 

• Parceria ANA/Órgãos gestores estaduais de recursos hídricos para gestão integrada dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos;  

• Parceria ANA/SEMAR para instalação de equipamentos de controle de vazão em poços 

jorrantes no Vale do Gurguéia-PI, as Fotos 1, 2 e 3 ilustram o esforço para o controlar o 

desperdício; 

• Início do diálogo interestadual Rio Grande do Norte-Ceará visando à gestão compartilhada do 

aqüífero Jandaíra, na região da Chapada do Apodi; 

• Participação na Câmara Técnica de Água subterrânea CTAS-CNRH, contribuindo na 

elaboração de Resoluções/Moções no tema água subterrânea; 

• Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, na parte relativa à disponibilidade hídrica 

e no Panorama da Qualidade da água subterrânea; 

• Atlas de obras prioritárias para o semi-árido, em realização na ANA, cujo objetivo é identificar 

projetos, obras e investimentos prioritários na área de recursos hídricos no âmbito nacional e 

regional. Trata-se de diagnosticar a situação da oferta de água bruta e da identificação das 

alternativas técnicas para conhecer as atuais e futuras demandas. 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A água, como discutido, a partir da Lei nº 9.433/97, passou a ser um bem de domínio público e 

reconhecido com um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Isto implica na necessidade 

de  se implementar os instrumentos de gestão, especialmente, a cobrança pelo uso da água.  

Uma vez que a Constituição Federal estabeleceu dois domínios para as águas e inseriu as águas 

subterrâneas como pertencente aos Estados e ao Distrito Federal é imperativa a implementação de 

ações conjuntas e compartilhadas por parte dos gestores estaduais e da União visando a gestão 

integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, haja visto sua indissociabilidade.  

Mesmo com toda a importância e atenção que vem sendo dada à água e aos recursos hídricos ainda há 

necessidade de aprofundar os estudos e promover maior discussão quanto a regulamentação, 

notadamente, com relação as águas subterrâneas para, assim, minimizar potenciais litígios. 

Muito tem se falado da utilização da água subterrânea no Semi-árido, cuja explotação tem  ocorrido de 

forma acelerada o que requer estudos e investimentos. Isto faz-se necessário porque muitas das 

iniciativas para captação dessas águas resultam em frustrações  haja visto que na maioria dos casos a 

água são de qualidade não aceitável para o consumo humano, necessitando assim de investimento em 

tecnologias o que torna o acesso a essas águas muito caro. Em vista da crescente escassez de água que 

vem atingindo grande parte da população nordestina, os recursos hídricos subterrâneos têm se tornado, 

em alguns casos, a alternativa e esperança de abastecimento na região, o que vem despertando interesse 

tanto no aspecto técnico-cientifico, politico e socioeconômico como administrativo.  

No que pese o semi-árido nordestino estar localizado em região de embasamento cristalino e este 

ocupar cerca de 55 % do Polígono das Secas, apresentando baixo potencial de água subterrânea 

constitui importante fonte hidrica. Por outro lado, os depósitos sedimentares que ocupam o restante da 

área, apresentam perspectivas potenciais de exploração das águas subterrâneas mais ainda prevalece, 

nestas áreas, observa-se um abastecimento precário das populações. 

A água subterrânea alem de ser uma reserva de água, deve ser considerada um insumo para promoção 

do desenvolvimento econômico e social do semi-árido. Assim, conhecer a disponibilidade e qualidade 

dessas águas reveste-se de extrema importância para o estabelecimento de uma política de gestão e 

atendimento sustentável da população. 

Finalmente, convém ressaltar que a água subterrânea por seu caráter estratégico deve, necessariamente, 

estar inserida na agenda política e no plano de desenvolvimento de cada estado e região. 
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