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RESUMO – A Lei Federal 9433/1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), e enfoca principalmente a água de superfície, foi a propulsora da Gestão dos Recursos 
Hídricos. Um dos instrumentos da PNRH de caráter econômico – Cobrança pelo Uso da Água ou 
Princípio Usuário Pagador (PUP) – foi instituído para racionalizar o uso do recurso. De forma 
contributiva, os Estados estabeleceram seus Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos. Apesar de 
existir em lei federal, não há a prática da cobrança em todos os estados. Observa-se também que as 
poucas experiências no uso desse instrumento estão voltadas paras os recursos hídricos superficiais. 
O fato é que o recurso hídrico subterrâneo é “invisível” e “infinito” aos olhos do consumidor e por 
isso, necessita de dobrada fiscalização e conscientização de uso, de forma a garantir qualidade e 
quantidade para aqueles que já se utilizam do recurso e gerações futuras. Neste trabalho o principal 
objetivo é efetuar um levantamento das leis vigentes que abordam o Recurso Hídrico Subterrâneo e 
quais Estados estão na posição de vanguarda. 

ABSTRACT – The Federal Law 9433/1997, which established the Water Resources National 
Policy focused on surface water, was the first important step taken towards the water resources 
management. One of the instruments of the National Policy - Charge or User Pays Principle (UPP) - 
has an economical characteristic. Its goal is to rationalize the use of the water resource. In addition 
to that, the States have already developed their specific laws, the Water Resources State System. In 
spite of the creation of the Federal Laws, Charge has not come into force in all States. The law is 
applied most of the time on the use of surface water resource only. The fact is that the ground water 
is invisible and infinite to the consumer’s eyes and because of that it needs regulation and concern 
about its use in order to keep quality and quantity for everyone and for future generations. The 
proposal of this article is to survey the laws that contemplate the Ground Water Resource and to 
identify which States are in vanguard position. 
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INTRODUÇÃO 

Com a demanda sempre crescente dos recursos hídricos e seus múltiplos usos, faz-se 

necessário esforço do poder público e da sociedade organizada em debater o assunto. O fato é que a 

qualidade está cada vez mais baixa, o uso ainda carece de coordenação e não há fiscalização 

suficiente para evitar casos de uso inadequado. Além disso, a população, maior usuária do recurso 

hídrico superficial e subterrâneo, não tem a percepção de que a água é um bem finito e que deve ser 

usada de forma controlada, tanto no uso quanto no descarte. Como conseqüência, surge a 

necessidade de conscientização dos usuários, gente comum, de acadêmicos e dos próprios da esfera 

política de que novas gerações precisarão da água - em qualidade e em quantidade satisfatória - para 

viver e realizar suas tarefas. 

Com o uso desordenado e degradador da água, com aumento das populações e de despejo de 

dejetos químicos e esgoto in natura nos rios e em outros corpos d´água, torna-se mais caro reciclar e 

tratar a água para fins de abastecimento. Visando diminuir estes custos e atingir uma mudança de 

comportamento, um dos instrumentos da política de Recursos Hídricos, a Cobrança pela água 

consumida, tem como objetivo, entre outros, sua racionalização. Com o estabelecimento de 

diretrizes e regras para aplicar o Princípio Usuário Pagador, aqueles que se servem das águas para 

desenvolver suas atividades e mesmo viver, passam a olhar o recurso de um ponto de vista 

econômico.  

A água de superfície é um recurso que, por ser compreendido pelos cinco sentidos do homem, 

torna-se um medidor de qualidade de vida. Por outro lado, o recurso hídrico subterrâneo não pode 

ser visto, a não ser quando extraído de poços ou fontes, e é por isso pouco considerado pelo 

consumidor que o utiliza de forma inadequada. Em algumas regiões metropolitanas brasileiras, 

como Belém, São Luis, Natal, Salvador, Curitiba, Londrina e Maringá, segundo levantamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2000), observa-se que a quantidade de poços 

supera a de captações superficiais para abastecimento, sem estender comparações de volume 

produzido de cada tipo. Tanto a água de superfície quanto a subterrânea é um bem público e por 

isso deve ter seu uso regulamentado e fiscalizado visando preservação de qualidade e quantidade, 

sendo que o recurso subterrâneo pode transformar-se em um bem mineral de reserva estratégica. 

Algumas cidades ainda se utilizam de recursos superficiais, mas não daqueles recursos 

próximos e sim daqueles cada vez mais distantes. O aumento de demanda de água tem feito com 

que sejam buscadas captações cada vez mais distantes das cidades, encarecendo o custo com adução 

e bombeamento. No Estado do Espírito Santo, já ocorrem transposições de vazões do rio São 

Mateus para Conceição da Barra, do rio Benevente para Guarapari e do rio Itauninhas para 

Pinheiros. Em São Paulo, os Sistemas Bilings (Projeto Serra, desvio do fluxo do Rio Tietê para o 
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canal do Rio Pinheiros) e Guarapiranga tinham como objetivo inicial a geração de energia elétrica e 

atualmente também fazem parte do sistema de abastecimento e já sofrem com déficit de água nos 

reservatórios. WHATELY (2004), ao tratar da questão da deficiência de abastecimento na cidade de 

São Paulo, da ausência de uma política de uso correto e de projeções adequadas, descreve: “No 

inverno, as pessoas rezam para chover e, no verão, para que chova no lugar certo. Se alguma medida 

para ajudar o Sistema Cantareira tivesse sido tomada ao longo dos últimos anos, em vez de ameaças 

de racionamento e pedidos de ajuda a São Pedro, provavelmente, hoje, a situação seria diferente”. 

Associado ao fato, o risco de uma ocupação desordenada na região, com a invasão de casas, 

impermeabilização do solo, instalação de poços indiscriminadamente, desmatamento e disposição 

de esgotos diretamente nestes corpos d´água dificultam a manutenção destes recursos.  

ALBUQUERQUE FILHO (2001) aborda o aproveitamento das águas subterrâneas em São 

Paulo e no Nordeste. Em São Paulo, ele afirma que mais da metade dos municípios do estado se 

utilizam, ao menos de forma parcial das águas subterrâneas. No Nordeste, apesar do clima 

característico, existem mananciais subterrâneos no Piauí e Maranhão pouco conhecidos, mas 

capazes de produzir quantidades expressivas de água: O Poço Violeta, no vale do Gurgéia, sul do 

Piauí, jorra há cerca de 20 anos volumes de 800.000 l/h; no Rio Grande do Norte, toda a faixa leste 

do estado (litorânea) tem potencial subterrâneo, que inclusive já abastece a própria capital Natal; 

Pernambuco e Alagoas, além dos aqüíferos costeiros, apresentam, no interior, os aqüíferos 

cristalinos, que apesar de apresentarem água salobra, já existem métodos de dessalinização como a 

osmose reversa (filtragem forçada da água através de uma membrana). Segundo o autor (op cit), a 

seca no Nordeste seria um movimento mais político que técnico propriamente dito. O que falta é o 

melhor reconhecimento desses mananciais, uma base de dados segura, e que exista mobilização nos 

vários segmentos da sociedade. A falta de fiscalização deixa que o usuário privado utilize o recurso 

de forma descontrolada. Em São José do Rio Preto (SP), o poder público se utiliza de 150 poços em 

um aqüífero menos profundo e com critério mínimo de perfuração. Por outro lado, estimam-se 

3.500 poços (dados de 2001) privados, no mesmo manancial, perfurados sem cuidados sanitários e 

por vezes totalmente irregulares. 

A questão da transposição do Rio São Francisco passa por abordagens de românticas até 

técnicas. CAMPOS (2005) defende que a realidade da transposição seja melhor estudada, incluindo 

o aqüífero Urucuia. A descarga de base deste aqüífero representa quase metade da vazão do rio São 

Francisco a partir de afluentes como o Rio Grande, Corrente, Gatos, Formoso e outros. Estes rios se 

mantêm com vazões regulares mesmo nos períodos secos do ano ou em períodos de alguns anos 

com baixa precipitação média, graças à função reguladora do aqüífero, que funciona como um 

grande “pulmão hídrico” para a bacia do São Francisco. Além disso, a questão não se restringe à 
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transposição. Resta saber se o progresso e demandas posteriores, incluindo aumento de projetos 

irrigáveis, estariam dentro das projeções de uso da vazão transposta.  

 Em função dos fatos apresentados, o principal objetivo deste trabalho é o levantamento das 

leis vigentes que abordam o tema recurso hídrico subterrâneo e sua gestão.   

 

HISTÓRICO DO USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA  

Até o fim da década de 80, a água de forma geral era considerada bem imóvel, com associação 

à propriedade de terra onde aflorava ou era captada. Somente com a Constituição de 1988 (VADE 

MECUM, 2007), a água torna-se um bem público (publicização das águas), passando a ser gerida 

pelos Estados e o Distrito Federal. 

Até meados do século XX a água subterrânea era considerada recurso para suprir necessidades 

básicas (LEAL, 1999), onde os usuários dela se serviam para usos domésticos, através de poços, 

cacimbas e fontes. Com o adensamento da população, transformação de pequenas vilas em grandes 

cidades e a intensificação de atividades de forma localizada, o recurso hídrico subterrâneo passou a 

ser considerado como fonte adicional e até principal para usos em geral. Para que fosse possível o 

acesso ao recurso, as técnicas cada vez mais eficientes - como construção de poços mais profundos 

e sistemas de bombeamento eficientes, movidos à energia elétrica, cada vez mais acessível - 

facilitaram o alcance do mesmo pelos usuários. O abastecimento é o principal fator de consumo.  

O entendimento sobre a ocorrência do recurso hídrico subterrâneo ganhou aspecto regional, 

sabendo-se que sua presença não está agregada à fonte, mas sim a um contexto de bacia 

hidrogeológica, de maior extensão, com áreas de recarga e áreas exutórias, com influência na 

qualidade e quantidade do armazenamento destas águas num contexto geológico, ou seja, em um 

aqüífero. 

 

LEGISLAÇÃO SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A primeira referência sobre recursos hídricos no Brasil foi o Código de Águas (DNAEE, 

1980), instituído pelo Decreto 24.643, de 10/07/1934. Na década de 30, havia uma linha de 

crescimento econômico associado ao uso e produção de energia elétrica através das grandes 

barragens. O código veio dar suporte a este desenvolvimento energético, priorizando-o. Havia 

também preocupação com a saúde pública, fauna e flora e dava sinais de uma abordagem inicial 

sobre o planejamento de recursos hídricos com conceitos de Gerenciamento de Bacias 

Hidrográficas, hierarquia de usos e até cobrança pela poluição: 

 “Art 71 §3° - Terá sempre preferência, sobre quaisquer outros, o uso das águas para as 
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primeiras necessidades da vida.” (hierarquia de uso); 

 “Art 111 – Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e mediante 

expressa autorização administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os agricultores ou 

industriais deverão providenciar para que elas se purifiquem, por qualquer processo, ou sigam seu 

esgoto natural.” (Controle de poluição) e  

 “Art 112 – Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os Estados, os 

Municípios, as corporações ou os particulares que pelo favor concedido no caso do artigo 

antecedente forem lesados.” (poluidor / usuário pagador). 

 Esta Lei considera o recurso hídrico como bem imóvel, atrelado à propriedade da terra onde 

aflora ou é captada. Assegura que o uso é de bem público e gratuito para as necessidades básicas. 

No entanto, as águas públicas são atreladas a regulamentos administrativos, autorizações e em caso 

de uso público, outorga. Apesar da prioridade para o consumo humano, a navegabilidade também 

tem sua importância. Por fim, as multas são expedidas pelos regulamentos administrativos devido 

aos atos de contaminação, e que a descontaminação será realizada à custa do agente infrator, sendo 

possível se fazer alusão ao Princípio Usuário Pagador. Especificamente para água subterrânea, foi 

dedicado um capítulo no Código, entre os Artigos 96 e 101 e especifica que seu uso deve ser 

controlado de forma a não prejudicar o sistema aqüífero ou afetar o curso ou o desvie de forma a 

prejudicar o seu aproveitamento público. 

A Lei Federal 7.841 de 1945 (PINTO, 2006) estabelece normas para o uso das águas 

minerais. Para a Lei, existe clara diferença entre água subterrânea e água mineral. A água mineral 

tinha ação medicamentosa em função de características físico-químicas específicas. 

O Código de Mineração de 1967 - Decreto Lei 227 de 28/02/1967 (PINTO, 2006) e a 

Regulamentação do Código de Mineração - Decreto-Lei 62934 de 02/07/68 (PINTO, 2006) 

apresentam os procedimentos para a exploração de recursos minerais. A água torna-se 

reconhecidamente substância mineral (Art 5°, inciso IX), mantendo a divisão das águas minerais das 

subterrâneas. 

Em 1973, a SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente, do Ministério do Interior) é criada 

pelo Decreto 73.030/1973 (BRASIL, 1973), e com isso normas e padrões são estabelecidos, 

principalmente quanto ao uso e ocupação de áreas com surgência de água. 

A Lei Federal 6.938 de 31/08/1981 (BRASIL, 1981) institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente, destacando a racionalização do uso do solo, subsolo, água e ar (Art. 2°, inciso II) e que a 

água deve ser protegida, com a manutenção de sua qualidade e quantidade pelo uso racional. O Art 

4°, inciso VII, sugere ainda a cobrança pelo uso dos recursos naturais. Abrange todos os recursos, de 

forma generalizada, inclusive as águas subterrâneas. 
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A Constituição Federal de 1988 (VADE MECUM, 2007) foi um marco na transferência de 

domínio das águas. O termo publicização marca o contexto no qual a União passa a ter 

responsabilidades sobre os recursos hídricos em geral e que os Estados e o Distrito Federal têm 

responsabilidade conjunta (Arts 20, inciso III e 26, inciso I). 

Entre 1986 e 1996, a criação de Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos gerou 

discussões em nível federal e estadual. Em 1988, o Brasil e a França firmaram convênio de 

cooperação técnica visando subsidiar a modernização de todo o arcabouço jurídico no que tange o 

gerenciamento de recursos hídricos, tendo a Bacia do Rio Doce como Piloto. Em seguida, a 

experiência foi estendida para a Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

A Lei 9433/1997 (BRASIL, 1997) institui a Política Nacional de Recursos Hídricos que 

regulamenta o inciso XIX do Art 21 da Constituição Federal referente ao Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Apresenta entre outros fundamentos (Art 1°): 

“I – a água é um bem de domínio público;  

II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III – em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais.” 

 

Os instrumentos da política de recursos hídricos previstos na Lei Federal 9.433/97 são (Art. 

5º): 

- os Planos de Recursos Hídricos (ou conhecidos como Plano Diretor de Recursos Hídricos. É 

elaborado por bacia e é a base de desenvolvimento do trabalho das Agências e dos Comitês e assim 

sucessivamente, atingindo os estratos do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o próprio 

Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos); 

- o enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes (o 

enquadramento passa pelo CONAMA ou COPAM que define os padrões de qualidade e as 

Agências de Água elaboram as propostas aos Comitês de Bacias e aos CNRH e CERH – Conselho 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, respectivamente); 

- a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e  

- a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 

A outorga é a autorização, concessão ou permissão para uso e posterior lançamento do recurso 

hídrico servido nos cursos d´água. Garante a disponibilidade ao usuário outorgado e subsidia a 

cobrança.  

A cobrança possibilita financiar os Planos de Recursos Hídricos que por sua vez 
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operacionalizam as Agências de Água. Ela cria o senso de uso, com o objetivo de evitar o 

desperdício. A cobrança, no entanto, não atinge os usuários indiretos, como aqueles usuários do 

solo, potenciais poluidores. É eficaz no termo usuário-pagador e não no poluidor-pagador. Isto 

estende a questão quanto ao uso do solo, fator influenciador direto dos recursos hídricos 

subterrâneos (aqüíferos livres) como também dos superficiais no caso de erosão do solo e 

conseqüente assoreamento dos corpos d´água. Nos países como França, Inglaterra e Alemanha, a lei 

de cobrança faz com que os responsáveis pelo saneamento e abastecimento, por exemplo, estejam 

sempre ligados às novas tecnologias e a um processo de baixas perdas (troca de tubulações). O 

Usuário-Pagador é o responsável por aquilo que consome, inclusive para produção e 

comercialização de bens, e em uma extensão de conceito, o poluidor-pagador (também composta 

por industriais e agricultores) é aquele que retorna a água servida em condições de qualidade 

inferior à original.  

Segundo CÁNEPA et al. (1999), atualmente pagam-se dois preços pela água potável 

consumida, sendo um preço correspondente à captação e distribuição da água tratada e um segundo 

relativo ao transporte da água residuária de volta ao curso d´água. Como as águas do rio não são 

mais abundantes, em função das quantidades que lhe são demandadas para vários usos, incluindo o 

aumento do despejo de esgotos domésticos. O rio torna-se escasso e, portanto, não se tem livre 

acesso. O Princípio Usuário Pagador – PUP (Cobrança) tem como sentido frear o consumo com a 

aplicação de um preço correspondente à retirada (acrescentar à conta de água) e um outro preço 

correspondente ao despejo de esgotos no rio, como incentivo à diminuição de despejo, em outras 

palavras, mais bem gerenciado. Ainda segundo o autor (op cit), se a tarifa por unidade de despejo 

for alta o suficiente, custará menos ao munícipe tratar uma parcela de esgoto menor e pagar pela 

poluição residual, do que pagar pelo despejo total do esgoto gerado.  

Apesar de existir em lei federal, não há a prática da cobrança em todos os estados. Ou quando 

é aplicado o dinheiro não é devidamente utilizado. O Rio de Janeiro aprovou em 2003, lei sobre o 

assunto (Lei 4247/03), mas os recursos arrecadados estão em um fundo esperando destinação por 

não existir plano de bacia para o Estado (ISA, 2005). O Ceará, desde 1998 (ISA, 2005) adotou um 

modelo de cobrança com taxação apenas sobre a captação e com um órgão centralizador na gestão 

dos recursos, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH). O 

Decreto 24264 de 12/11/1996 regulamentou a Lei 11996 de 24/07/92 e refere-se à cobrança pela 

utilização de recursos hídricos daquele estado. Cobra-se a água pelo serviço de disponibilização a 

partir dos reservatórios da COGERH que os opera e constrói. Os preços foram definidos em função 

de negociação com os usuários. O valor médio cobrado é de R$ 0,60/m3.  Existe ainda o Comitê 

para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) que determinou a cobrança 
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pelo uso das águas do rio Paraíba do Sul nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Os recursos são arrecadados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e repassados para a entidade 

delegatária da bacia (AGEVAP). A cobrança teve início em 2004 e, por ser uma das regiões mais 

ricas do país, visto o volume de atividades industriais e agrícolas, o princípio poluidor-pagador foi 

posto em prática. A taxa está em torno de R$ 0,02/m3. Em conjunto com o comitê de bacia, todo o 

recurso viabiliza programas de recuperação e preservação do rio e sua bacia. 

Conforme observado no início deste trabalho, a água superficial é o principal objeto da Lei 

Federal 9.433/97. O importante é que o recurso hídrico não seja tratado de forma fracionada. As 

águas superficiais compõem um quadro cíclico hídrico com as águas subterrâneas e atmosféricas. 

Mesmo com todas as diferenças de comportamento e características devem ser gerenciadas de forma 

integrada. 

 

LEI DE RECURSOS HÍDRICOS NOS ESTADOS 

O Quadro 1 apresenta a situação atual dos Estados que possuem apenas a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e aqueles que já possuem Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos instituídos, 

com abordagem do recurso hídrico subterrâneo. Roraima é o único Estado que não instituiu seu 

próprio Sistema Estadual, nem Política Estadual de Recursos Hídricos.  

Constata-se que muitas das Leis apontadas no Quadro 1, abordam o assunto principal, 

recursos hídricos, sem dissociar o recurso superficial do subterrâneo. Dessa forma, o recurso 

subterrâneo acaba relegado ao segundo plano, pois naturalmente visualizam-se somente os corpos 

d´água superficiais. 

 

 

Quadro 1 – Política e Sistema Estadual de Recursos Hídricos, em ordem de implantação 

Política Estadual de Recursos Hídricos 

Paraíba Lei nº 6308, de 02 de julho de 1996 

Goiás Lei 13123, de 16 de julho de 1997 

Minas Gerais Lei 13199, de 29 de janeiro de 1999 (revoga a Lei nº 11504, de 20 de junho 

de 1994) 

Tocantins Lei n° 1307, de 22 de março de 2002 

Amapá Lei nº 686, de 07 de junho de 2002 

 

 



“XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos”  9 

 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

São Paulo Lei nº 7663, de 30 de dezembro de 1991 

Ceará Lei nº 11996, de 24 de julho de 1992 

Santa Catarina Lei nº 9022, de 06 de maio de 1993 

Rio Grande do Sul 

 

Lei nº 10350, de 30 de dezembro de 1994 (A Lei n° 11560, de 22 de 

dezembro de 2000 introduz alterações nesta Lei) 

Rio Grande do Norte Lei nº 6908, de 01 de julho de 1996 

Sergipe Lei 3870, de 25 de setembro de 1997 (revoga a Lei nº 3595, de 19 de 

janeiro de 1995), e é modificada pela Lei 4600, de 13 de setembro de 

2002 

Pernambuco Lei nº 11426, de 17 de janeiro de 1997 

Mato Grosso Lei nº 6945, de 05 de novembro de 1997 

Alagoas Lei nº 5965, de 11 de novembro de 1997 

Espírito Santo Lei Ordinária nº  5818, de 30 de dezembro de 1998 

Rio de Janeiro Lei nº 3239, de 02 de agosto de 1999 

Paraná Lei no 12.726, de 26 de novembro de 1999 

Piauí Lei no 5165, de 17 de agosto de 2000 

Distrito Federal Lei nº 2725, de 13 de junho de 2001 (revoga a Lei nº 512, de 28 de julho 

de 1993) 

Pará Lei nº 6381, de 25 de julho de 2001 

Amazonas Lei nº 2712, de 28 de dezembro de 2001 

Rondônia Lei Complementar n° 255, de 25 de janeiro de 2002 

Mato Grosso do Sul Lei nº 2406, de 29 de janeiro de 2002 

Acre Lei nº 1500, de 15 de julho de 2003 

Maranhão 

 

Lei nº 8149, de 15 de junho de 2004 (revoga a Lei 7052, de 22 de 

dezembro de 1997) 

Bahia Lei 10432, de 20 de dezembro de 2006 

Base de dados: ANA, 2007 

 

Em alguns Estados como Acre e Maranhão, nos capítulos sobre Outorga e Cobrança, o objeto 

da Lei é denominado apenas Recurso Hídrico, sem dissociação de sua natureza. Ainda na Lei 

relativa ao Estado do Acre, o Art. 5°, Inciso I (“a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade e do reconhecimento da unidade do ciclo 
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hidrológico e da integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental”) refere-se a ciclo 

hidrológico como um termo de conhecimento geral, enquanto que a maioria especifica: “Para os 

efeitos desta Lei, os recursos hídricos são considerados na unidade do ciclo hidrológico, 

compreendendo as fases aérea, superficial e subterrânea, e tendo a bacia hidrográfica como unidade 

básica de intervenção”  

Do contrário, Estados como o Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Piauí e Rondônia elaboraram 

capítulo especial sobre águas subterrâneas (Política Estadual, quanto no Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos), considerando aspectos de licença por uso, poluição dos 

aqüíferos (questão da interface entre águas subterrâneas e superficiais e seu ciclo hidrológico), 

proteção e conservação, uso racional e outorgas que possam vir a ser canceladas em função do uso 

mais importante: abastecimento humano. O Piauí generaliza nas questões Cobrança e Outorga - o 

recurso - denominando-o simplesmente água ou recurso hídrico. Rondônia apresenta em sua Lei 

Complementar um capítulo direcionado à Preservação e Conservação das águas, definindo, sempre 

que necessário, o recurso hídrico superficial e subterrâneo. 

 

LEIS ESTADUAIS ESPECÍFICAS PARA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Além dos Estados citados no último parágrafo do item anterior, existem Estados que se 

estenderam no assunto, seguindo os passos do Estado de São Paulo, criando leis específicas para o 

recurso hídrico subterrâneo (Ministério Meio Ambiente – MMA, 2007). 

 

a) São Paulo 

O Estado de São Paulo foi o primeiro a desenvolver um diploma para a preservação dos 

depósitos de águas subterrâneas. O Decreto 32.955/91 que regulamenta a Lei 6.134/88 é criterioso 

quanto à conceituação de aqüíferos e seus tipos, incluindo o contexto de recarga artificial (Art. 6°). 

Aborda o tópico de Defesa da Qualidade, com ênfase ao tipo de disposição de resíduos no solo para 

que o mesmo não tenha contato com aqüíferos mais rasos (Arts. 14 a 17). Discorre sobre áreas de 

proteção, de outorga, mas não de cobrança. Posteriormente, foram aprovadas as seguintes normas 

legais: 

 

- Lei n° 6134, de 2 de junho de 1988 – Preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas do 

Estado de São Paulo; 

- Decreto n° 32955, de 7 de fevereiro de 1991 – Regulamenta a Lei n° 6134, de 2 de junho de 1988; 

-Deliberação CRH – 52, de 15 de abril de 2005 – Institui no âmbito do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH as diretrizes e procedimentos para a definição de 
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áreas e controle de captação e uso das águas subterrâneas.  

 

b) Distrito Federal 

Com este Decreto, o Distrito Federal é o único que dispõe sobre a outorga e cobrança do uso 

da água subterrânea que tratam o Art. 10 da Lei 512 de 28/05/93 (revogada pela Lei 2725/01) e o 

Decreto 21.007 de 18/02/00. Entretanto, este instrumento legal ainda não foi implementado. 

 

- Lei 55, de 24 de novembro de 1989 que dispõe sobre a utilização das águas subterrâneas situadas 

no Distrito Federal e o Decreto 22.018, de 20 de março de 2001. 

 

c) Paraná 

- Portaria 05/96 – SUDERHSA – Dispõe sobre o controle de águas subterrâneas profundas para fins 

de uso e consumo humano.  

 

d) Pernambuco 

Em Pernambuco, a Lei 11.427, de 17 de janeiro de 1997, dispõe sobre a conservação e a 

proteção das águas subterrâneas. 

Tem uma visão abrangente dos tipos de poluição que possam ocorrer devido ao mau uso, 

prevê a instalação de áreas de proteção ambiental caso seja entendido que assim o aqüífero ficará 

protegido, assim como suas reservas e tem um conceito de integração com os Estados vizinhos em 

caso de aqüíferos comuns.  

Em relação aos Instrumentos da Gestão do Recurso, a Outorga não foi esquecida, tendo 

caráter administrativo que deverá ser expedida com a licença de execução (que depende de estudos 

preliminares sobre o aqüífero) e posteriormente licença de explotação. Os poços de uso particular, 

se for entendimento do órgão gestor de recursos hídricos, poderão ser isentos da Outorga, mas não 

do cadastramento e de possíveis fiscalizações da administração e da defesa da saúde pública.  

No entanto, a Cobrança não é abordada nesta Lei, sendo que a postura do Órgão Gestor limita-

se a multas e infrações com risco de perda da Outorga e da Licença caso não sejam cumpridos os 

requisitos solicitados. 

Observa-se que há uma preocupação em se gerar um banco de dados sobre os poços e suas 

reais características de forma que possam se desenvolver estudos hidrogeológicos, para definir a 

disponibilidade explotável dos aqüíferos e assim haver uma gestão mais confiável do recurso. 
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e) Pará  

A Lei 6.105, de 14 de janeiro de 1998, dispõe sobre a conservação e proteção dos depósitos de 

águas subterrâneas no Estado do Pará, foi regulamentada pelo Decreto 3.036 de 26 de agosto de 

1998.  

 

f) Goiás 

Em Goiás, a Lei 13.583, de 11 de janeiro de 2000, trata da conservação e proteção ambiental 

dos depósitos de água subterrânea. 

A lei goiana faz uma abordagem mais minuciosa quanto ao tópico poluição ao especificar que 

postos de combustíveis, aterros sanitários e cemitérios devem cumprir com as exigências definidas 

na Lei para a construção de poços de monitoramento. 

Como na Lei pernambucana, a Outorga e as Licenças ficam definidas em capítulos próprios. 

No entanto, a cobrança não é abordada. Desta maneira, a melhor gestão do recurso fica dependente 

da postura fiscal do Estado e suas sanções (multas, caducidade de outorga, até obstrução do poço). 

 

g) Mato Grosso 

Decreto 1291, de 14 de abril de 2000 que regulamenta o inciso VI do Art. 2° da Lei 7153 de 

21/07/99, que altera o § 4° do Art. 1° da Lei 7083 de 23/12/98 que dispõe sobre o licenciamento de 

poços tubulares no Mato Grosso de acordo com a Lei 6945/97 (Política Estadual de Recursos 

Hídricos). 

O Estado, apesar de não apresentar diploma específico de água subterrânea, aprovou o 

Decreto 1291, de 14 de abril de 2000 especificamente para poços tubulares, que implica na proteção 

dos aqüíferos em última análise. 

 

h) Minas Gerais 

A Lei 13771, de 11 de dezembro de 2000, dispõe sobre a administração, a proteção e a 

conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Minas Gerais. 

 

i) Mato Grosso do Sul 

A Lei 3.183, de 21 de fevereiro de 2006, dispõe sobre a administração, a proteção e a 

conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado do Mato Grosso do Sul. Nessa lei tanto a 

outorga como a fiscalização são tratados em capítulos específicos, mas não apresenta nenhuma 

referência a cobrança pelo uso da água subterrâneo. 
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PROJETOS PARALELOS AOS SISTEMAS ESTADUAIS DE GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Alguns programas de governo são projetados para a construção de uma base de dados 

relacionados aos recursos hídricos, o que permite a construção de um modelo do corpo hídrico, com 

suas vazões/produções, níveis mínimos e máximos em estações de seca e chuva e características 

físico-químicas. Eles podem subsidiar a base legal e contribuem de forma direta ou indireta para a 

melhor gestão do recurso.  

● O Programa de Águas Subterrâneas é um produto lançado pelo Ministério do Meio 

Ambiente - MMA em 1991, com o objetivo de apoiar a sistematização e integração no 

gerenciamento das águas, tendo destaque o recurso hídrico subterrâneo. Entre outros aspectos, a 

implementação de projetos pilotos e a mobilização social são fontes de dados para melhor definição 

dos recursos, sua conservação e proteção. A intenção é que sejam desenvolvidas políticas e 

diretrizes adequadas para a gestão dos recursos hídricos e que a mesma seja descentralizada, de 

forma a adequar-se aos diferentes domínios hidrogeológicos e de demanda populacional. O 

andamento dos Projetos pode ser acompanhado on line no próprio site do MMA. No Quadro 2 são 

apresentados estes projetos:  

 

Quadro 2 – Projetos do Programa de Águas Subterrâneas do MMA 

Projetos Regionais 

Projeto Aqüíferos do Semi-Árido 

Projeto Parnaíba Subterrâneo 

Paraná Superior 

Projetos Nacionais 

Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Aqüífero Guarani – PAG 

Programa Internacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos Subterrâneos Transfronteiriços 

Projeto Nascentes 

 

 Dos Projetos apresentados no Quadro 2, o do Aqüífero Guarani é o que teve maior 

repercussão: O Projeto Aqüífero Guarani (MMA) refere-se ao Aqüífero homônimo que é uma das 

maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo. Possui um volume acumulado de 45.000 

km3 (considerando uma espessura média aqüífera de 250m e porosidade efetiva de 15%) e extensão 

da ordem de 1,2 milhões de km2, sendo 840.000 km2 (70%) no Brasil, 225.500 km2 na Argentina, 
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71.700 km2 no Paraguai e 58.500 km2 no Uruguai. Na parte brasileira estende-se aos estados de 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e São Paulo. Possui mais de 500 cidades abastecidas, total ou parcialmente, com suas águas. As 

águas são apropriadas para consumo doméstico, industrial e irrigação e, em função das temperaturas 

serem superiores a 30ºC em todo o domínio confinado são muito utilizadas para o desenvolvimento 

de balneários. Segundo REBOUÇAS (1999) sobre cerca de 70% da área de ocorrência há 

possibilidade de os poços serem jorrantes. A utilização do aqüífero se dá de forma desordenada, 

sem controle, em sua maior parte. O desperdício é flagrante e exige medidas reguladoras tanto no 

plano nacional quanto no internacional. 

 O Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero 

Guarani é desenvolvido entre os Países Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai via Cooperação 

Técnica e tem por objetivo a formulação de um marco legal para a gestão compartilhada, pelos 

quatro países envolvidos, dos recursos hídricos subterrâneos. Têm participação os Governos dos 4 

países, sendo que no Brasil, a Secretaria de Recursos Hídricos (MMA) têm envolvimento direto 

com o Projeto. As Universidades tiveram papel empreendedor e de destaque nas primeiras propostas 

sobre o projeto, com destaque a Universidade Federal do Paraná.  

 Entre tantos objetivos do Projeto, a Educação Ambiental é assunto de muitos projetos que 

desenvolverão estratégias e ações concretas para fortalecê-la e assim atingir a comunidade. Busca-se 

a criação de uma consciência ambiental através da promoção da recuperação de nascentes, de 

mananciais e matas ciliares que elevam a qualidade de vida da população da bacia. 

 ● Em 2004, o Ministério de Minas e Energia – MME, através do Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM, gestor do patrimônio mineral brasileiro, produziu um relatório técnico 

“Águas Minerais do Brasil: Distribuição, Classificação e Importância Econômica” que teve por 

objetivo integrar as informações consistentes de banco de dados e relatórios de pesquisa e lavra de 

águas minerais e potáveis de mesa constante de seu acervo. Torna-se, por isso, um documento 

diagnóstico quanto à distribuição, classificação e significado desses recursos hídricos subterrâneos.  

 O relatório aborda a classificação de “Águas Minerais” fundamentada no Código de Águas 

Minerais. É um trabalho de importância na Gestão dos Recursos Hídricos, por contribuir para a 

racionalização do recurso hídrico subterrâneo sendo um subsídio para o cumprimento dos 

Instrumentos do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH da Lei Federal 9.433/97. 

 ● O Serviço Geológico do Brasil ou mais conhecido como CPRM, no âmbito de suas 

atribuições executa um Programa Nacional de Hidrologia que gera informação hidrológica 

sistemática e de uso múltiplo, contribuindo também de forma indireta para com o cumprimento dos 

Instrumentos da PNRH. 
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 Do trabalho executado, faz-se separação dos Recursos Hídricos Superficiais dos 

Subterrâneos, sendo que para este último as informações/levantamentos são direcionados em dois 

grandes grupos: água subterrânea para região Nordeste e para outras regiões do País.  

 

CONCLUSÃO 

O modelo de gerenciamento de recursos hídricos em implantação no Brasil se apóia na 

premissa de que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

unidade de gerenciamento. Considera-se ainda a questão dos usos múltiplos da água, a necessidade 

de criação de base de dados, de reconhecimento dos aqüíferos, de proteção e conservação dos 

mananciais, áreas de recarga, reconhecimento do valor econômico do recurso hídrico, entre outros. 

Como os limites das bacias hidrográficas são estabelecidos a partir da topografia, leva, 

portanto, em consideração as águas superficiais. Como os contornos dos aqüíferos não 

necessariamente coincidem com os limites das bacias hidrográficas, na prática, a gestão dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de forma integrada, e por bacia hidrográfica, se 

constitui em um grande desafio. Adicionalmente, ao atribuir aos Estados o domínio das águas 

subterrâneas e repartir o domínio das águas superficiais entre a própria União e os Estados, a 

Constituição Federal de 1988 criou mais uma dificuldade para o exercício prático da gestão 

integrada das águas. 

A análise do arcabouço legal dos recursos hídricos do Brasil indica que existe uma grande 

assimetria em relação à atenção dedicada às águas superficiais em detrimento das águas 

subterrâneas, isso pode ser verificado, por exemplo, na Lei Federal 9.433/97, que foi seguida por 

quase todos os Estados.  

Numa tentativa de buscar um melhor equilíbrio, alguns Estados criaram leis específicas sobre 

recursos hídricos subterrâneos (SP, DF, PR, PE, PA, GO, MT, MG e MS). Alguns Estados 

dedicaram capítulos específicos às águas subterrâneas em sua própria legislação básica de recursos 

hídricos (AM, PA, RJ, PI e RO). Finalmente, existe um terceiro grupo que trata do tema de forma 

genérica ao referir simplesmente recurso hídrico (PB, TO, AP, SC, RS, RN entre outros). 

Alguns projetos na esfera do governo federal atuam de forma paralela, contribuindo com um 

adensamento de informações, com a reunião e filtragem de dados sobre os diversos mananciais, 

aqüíferos e corpos d´água superficiais e cuja disponibilidade pode atuar de maneira a padronizar as 

informações, facilitando a tomada de decisões de Comitês, Câmaras Técnicas, Secretarias Estaduais 

nas aprovações de projetos privados que se utilizam do recurso hídrico subterrâneo. 

Finalmente, apesar de ser possível, no que se refere ao arcabouço legal, identificar alguns 
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avanços em relação às normas para gestão, proteção e conservação dos recursos hídricos 

subterrâneos, os resultados são ainda bastante incipientes. Para que os objetivos da política de 

recursos hídricos – superficial e subterrânea – possam ser alcançados é urgente que sejam adotadas 

medidas em relação ao estabelecimento de normas específicas para as águas subterrâneas. 
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