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RESUMO --- Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a gestão de águas subterrâneas 

urbanas no Brasil e no mundo. De modo geral, a gestão das águas subterrâneas urbanas no Brasil e 

no mundo tem sido feita de forma corretiva e não preventiva. Isto é decorrente, principalmente, pela 

falta de conhecimentos e dados sobre essas águas a níveis apropriados para viabilizar a elaboração 

de planos e sua execução conforme está prevista nas legislações de recursos hídricos. Poucas 

cidades brasileiras fazem algum tipo de gestão, em Mato Grosso estão em fase de elaboração de 

planos de gestão de águas subterrâneas apenas para duas cidades. A ausência de gestão de águas 

subterrâneas levará em breve muitas cidades ao colapso no abastecimento de água. 

 

ABSTRACT --- This study aimed at evaluating the groundwater management in urban Brazil and 

the world. In general, the management of urban groundwater in Brazil and the world has been done 

corrective and not preventive. This is due mainly to lack of knowledge and data on these water at 

appropriate levels to enable the developing plans and their implementation, conforming is expected 

by the law of water resources. Few cities in Brazil make some sort of management, in Mato Grosso 

state are in preparation of management plans for groundwater only for two cities. The absence of 

urban groundwater management will soon lead to the collapse in many cities water supply. 

 

Palavras-chave: Águas Subterrâneas, Planos de Gestão, Desenvolvimento urbano sustentável. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1 Mestranda de Recursos Hídricos – UFMT – Av. Fernando Corrêa da Costa, 542 – BL B - Apto 703 – Condomínio Vitória Régia – Poção, 78015-

600 – Cuiabá – MT – Fone (0xx65)3054-4787 – mirtes.boldrin@gmail.com 
2 Prof. Departamento de Geologia Geral – ICET/UFMT - Av. Madri, 151 – BL A2 – Apto. 102 – Residencial Ana Paula – Senhor dos Passos, 78048-
076 – Cuiabá – MT.- Fone: (0xx65)3615-8751 Fax: (0xx65) 3615-8752 – alteredo@ufmt.br 



 XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                       2 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As águas subterrâneas são responsáveis pelo suprimento de mais de 50% da demanda de água 

para todas as necessidades humanas, pela alimentação e regulação de rios, córregos e muitos lagos e 

lagoas, permitindo que estes continuem fluindo no período de estiagem. As águas subterrâneas 

normalmente possuem elevado padrão de qualidade físico-químico e bacteriológico. São captadas 

através de poços que podem ser construídos próximos das áreas de consumo (PNAS, 2009). 

O processo de urbanização altera o ciclo das águas subterrâneas através da impermeabilização 

do solo, impedindo a recarga natural dos aquíferos. Este processo também é responsável pela 

contaminação destas águas que ocorre através da disposição incorreta de resíduos sólidos industriais 

e domésticos, infiltração de pesticidas de jardins, além dos vazamentos que podem ocorrer em redes 

de esgoto e postos de combustíveis, entre outros (UNESCO, 2008). 

No Brasil, 39% dos municípios são abastecidos somente por águas subterrâneas, 14% utilizam 

abastecimento misto (águas subterrâneas e superficiais) e 47% utilizam somente águas superficiais 

(ANA, 2010a). 

A Lei 10.257 de 10 de Julho de 2001, denominada estatuto das cidades, determina em uma de 

suas diretrizes que é de responsabilidade dos municípios a proteção, preservação e recuperação do 

meio ambiente natural, entre outras. No entanto, até então esta Lei não contribuiu para reduzir os 

acelerados processos urbanos de degradação das águas subterrâneas nas cidades brasileiras.  

Considerando a grande importância das águas subterrâneas para a manutenção e expansão do 

desenvolvimento urbano, este trabalho mostra parte da situação de planos de gestão de águas 

subterrâneas urbanas e suas aplicações. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo principal 

realizar um levantamento bibliográfico sobre planos de gestão de águas subterrâneas urbanas e suas 

aplicações no Brasil e em algumas partes do mundo. 

 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS URBANAS 

 

As águas subterrâneas correspondem a aproximadamente 90% da água doce do mundo e cerca 

de 1,5 bilhões de pessoas dependem deste recurso (UNEP, 2008).  Porém, as águas subterrâneas 

disponíveis nem sempre são suficientes para o abastecimento de área urbana, neste caso a 

população sofre com a escassez de água. Esta escassez ainda pode ser agravada pela falta de 

controle da poluição que atinge os aquíferos (Foster et al., 2010). 
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Estima-se que existam aquíferos de grandes dimensões em quase todos os continentes, mas a 

quantidade de água que pode ser extraída destas reservas ainda é desconhecida. Informações sobre a 

idade, fluxo de água no subsolo e características geológicas, químicas e os processos envolvidos são 

necessárias para utilizar este recurso de forma sustentável (Planeta Terra, 2007). 

De acordo com o Manual de Uso da Água lançado em 2006 pela Secretaria de Recursos 

Hídricos e pelo Ministério do Meio Ambiente, o aumento da demanda por água nas cidades, 

somado aos impactos da urbanização, conduz a um quadro preocupante em relação à 

sustentabilidade do abastecimento público urbano, especialmente em algumas regiões 

metropolitanas brasileiras. A redução da quantidade e a degradação da qualidade da água afetam 

toda a sociedade. 

Os municípios dos estados do Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, 

Roraima e Tocantins, são abastecidos predominantemente por águas subterrâneas, pois nestas áreas 

localizam-se aquíferos com elevado potencial hídrico, sua exploração é simples e garante o 

abastecimento de pequenos municípios que estão presentes em grande parte destes estados. Em São 

Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul, mais de 50% dos municípios são abastecidos exclusivamente 

por águas subterrâneas. No Rio Grande do Norte e em Mato Grosso, os municípios abastecidos por 

águas subterrâneas são equivalentes aos abastecidos por águas superficiais. A distribuição dos 

municípios que utilizam águas subterrâneas pode ser vistos na Figura 1 (ANA, 2010a). 

 

Figuras 1 – Principais mananciais subterrâneos explorados (ANA, 2010a). 
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Em Mato Grosso 58 dos 141 municípios utilizam somente águas subterrâneas no sistema de 

abastecimento público, a exploração de aquíferos como único manancial é utilizada em diversos 

estados, como pode ser constatado através da Tabela 1 (ANA, 2010a).  

 

Tabela 1 – Sedes urbanas abastecidas por tipo de manancial (Adaptado de ANA, 2010a). 

 

 

Enquanto há disponibilidade de água não há necessidade de se pensar em decisões 

econômicas voltadas à oferta de água. À medida que este recurso se torna escasso as considerações 

econômicas podem contribuir para promover uma utilização mais eficiente dos recursos. Embora 

sejam semelhantes, os instrumentos de gestão de águas subterrâneas e superficiais possuem certas 

peculiaridades. O uso descentralizado, a invisibilidade e as diversas formas do impacto da poluição 

tornam as ferramentas de gestão das águas subterrâneas menos desenvolvidas e com aplicações 

diferentes das utilizadas para as águas superficiais (Kemper et al., 2006). 
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A sustentabilidade do uso da água subterrânea distribuída por sistemas municipais é 

influenciada por um conjunto de decisões que nem sempre são integradas. Produção e distribuição 

de água, processo de urbanização e instalação de obras de saneamento podem ser considerados 

pontos complexos destas decisões. Esta sustentabilidade pode ser garantida através de ações 

políticas que possuam conhecimento da situação do aquífero. Desta forma, definem-se as áreas que 

estão em estado crítico, com a intenção de controlar a captação de água nestes locais, além de 

manter um acompanhamento e avaliação periódica (Foster et al., 2010). 

 

Gestão de águas subterrâneas urbanas no mundo 

 

As águas subterrâneas podem ser encontradas em todo o mundo, porém sua extração é mais 

difícil em algumas regiões devido às condições de precipitação e distribuição dos aquíferos. Os 

aquíferos são a fonte mais segura de água potável e sem sua exploração o fornecimento de água 

doce de qualidade para o abastecimento humano, da indústria e da agricultura não seria possível. Na 

Europa e na Rússia, 80% da água potável provêm de aquíferos (Planeta Terra, 2007). 

Nos Estados Unidos cerca de metade da população utiliza águas subterrâneas para consumo. 

Em algumas cidades como Tucson, Miami, San Antonio e Menphis a água subterrânea é o único 

manancial disponível para captação de água. Cerca de 40% da água utilizada para irrigação no país 

provém de aquíferos, o consumo desta atividade cresce desde 1950, ocasionando o rebaixamento 

dos níveis dos aquíferos e consequentemente intrusão de água salgada em alguns pontos da zona 

costeira (Raven, Berg, Hassenzahl, 2010). 

O crescimento populacional e o aumento pela demanda de água é uma realidade na África 

Sub-Sahariana. Em média, 38% da população recebem água através de um serviço de 

abastecimento e 24% coletam água diretamente de aquíferos através de poços construídos pelas 

comunidades ou pela iniciativa privada. Ocorrem também sérios problemas de contaminação das 

águas subterrâneas devido à falta de rede de saneamento adequada. Desde os anos 1980, a 

experiência profissional que trata sobre avaliar, desenvolver, gerenciar e proteger as águas 

subterrâneas tem auxiliado na preservação deste recurso natural através da utilização consciente das 

águas subterrâneas urbanas (Foster et al., 2010). 

A extração de água subterrânea na cidade de Barcelona, na Espanha, começou no início do 

século XX e se intensificou até o início da década de 1970. As águas subterrâneas, em Barcelona, 

tornaram-se poluídas através de vazamentos da rede de esgoto e de intrusão de águas salinas, que 

ocorreu em conseqüência do rebaixamento do nível de água do aquífero. A recuperação do nível da 

água deste aquífero ocorreu após as indústrias deixarem o local, cessando a extração. Diversas obras 
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como metrôs e prédios foram realizadas entre os anos de 1950 e 1975. No momento destas 

construções foram considerados os níveis de água subterrânea num momento de máxima extração, 

sendo que após a recuperação do aquífero ocorreram inundações em diversas regiões da cidade. O 

caso de contaminação por água salina foi revertido devido à recuperação do aquífero. Poços que 

apresentavam contaminação em 1970 já não apresentam mais. Quanto às inundações, foi necessária 

a implantação de um sistema de drenagem (Suñe et al.,2005).       

Na Índia, a cidade de Lucknow realizava captação de água para abastecimento público no Rio 

Gomti desde 1892. Em decorrência do rápido crescimento urbano e do aumento da demanda pela 

água, a partir 1973 surgiram poços públicos para captação de água subterrânea. Devido aos altos 

índices de contaminação e a redução de vazão, o rio Gomti teve que ser substituído pelo canal de 

irrigação Sardhar. Mesmo com o rebaixamento da água subterrânea, ocasionada pela alta 

concentração e uso contínuo dos poços, a maioria da água ainda é captada de aquíferos. Os 

responsáveis pelo abastecimento de água municipal preferem reduzir a dependência pela água 

subterrânea aumentando o canal Sardhal, mas este sistema seria vulnerável, devido a variações 

climáticas, além de gerar conflitos com a comunidade agrícola que depende deste canal. Para 

atender a futura demanda por água a cidade de Lucknow necessita de uma gestão que possa integrar 

o uso das águas subterrâneas e superficiais (Foster et al., 2010). 

 

Gestão de águas subterrâneas urbanas no Brasil 

 

Algumas cidades brasileiras utilizam somente águas subterrâneas para o abastecimento 

público, podemos citar como exemplo, Petrópolis (RJ), Rorainópolis (RR), Araguaína (TO), Sorriso 

(MT), Lucas do Rio Verde (MT), Sinop (MT), Juscimeira (MT), Jaciara (MT), Campo Verde (MT), 

Juazeiro do Norte (CE), Parintins (AM) e Vilhena (RO). Há também cidades que utilizam 

mananciais subterrâneos de forma complementar a captação superficial, são elas Rio Branco (AC), 

Natal (RN), Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Palmas (TO), 

Caxias do Sul (RS), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), Várzea Grande (MT), Santo André (SP), 

São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP) entre outras (ANA, 2010b; ARSAM, 2011; CAER, 

2011; CAESB, 2011; COSANPA, 2011; Cutrim, 2011; Cutrim, 2005; DESO, 2011; Lima, Genuíno, 

Cantarelli, 2005; Prefeitura de Londrina, 2011; SAMAE Caxias, 2011; SANECAP, 2011; 

Saneatins, 2011).    

No Distrito Federal a utilização de águas subterrâneas possui problemas relacionados com a 

exploração localizada dos aquíferos, a impermeabilização do solo, a construção de poços de forma 
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inadequada, não cumprimento dos parâmetros de proteção sanitária nas obras de captação e falta de 

conhecimento sobre as disponibilidades hídricas (Campos, 2004).  

No que tange a proteção sanitária, o Distrito Federal já possui estudos sobre a vulnerabilidade 

do aquífero, que são de suma importância, pois direcionam os tipos de uso e ocupação do solo, além 

de auxiliar no planejamento da expansão dos núcleos urbanos e regiões industriais. Problemas 

relacionados com a impermeabilização do solo já podem ser identificados na Região de 

Sobradinho-DF, onde um poço com vazão de 10.000 l/h, em 1992, passou a uma vazão de 3.500 l/h, 

em 2000. Para minimizar este impacto deve-se investir na recarga artificial do aquífero (qualquer 

processo que induz a infiltração de água nos aquíferos), além do manejo integrado das águas 

subterrâneas e superficiais. Desta forma, as águas superficiais são utilizadas no período de chuva 

(período de maior vazão), garantindo assim um período de recarga das águas subterrâneas que 

podem ser utilizadas no período de seca. Há ainda a necessidade de monitorar a exploração de água 

subterrânea com intenção de racionalizar seu uso (Campos, 2004). 

O abastecimento de água da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, é feito 

através de captação de água do aquífero de Barreiras através de poços do sistema público. Esta 

cidade enfrenta problemas de contaminação das águas subterrâneas por nitrato, além do rápido 

aumento da demanda de água, resultado do crescimento da população. Com intuito de minimizar os 

problemas de contaminação realiza-se o tratamento das águas subterrâneas, visto que o processo de 

descontaminação do aquífero tem custos elevados. Os poços que possuem maior nível de 

contaminação foram desativados e para continuar a atender a demanda outros poços foram 

instalados em área segura. A cidade deve implantar medidas de gerenciamento de águas 

subterrâneas, tais como: implantar zonas de proteção próximas aos poços; aumento do 

monitoramento da qualidade das águas subterrâneas especialmente nas áreas industriais e comercias 

que são fontes potencias de poluição; cobrança pelo uso da água, para restringir o uso; priorizar o 

saneamento nos locais sem contaminação (Foster et al., 2010). 

O aquífero Barreiras também vem sendo explorado com intensidade na região metropolitana 

do Recife/PE. Este manancial ocupa uma área de 18,16 km
2
 na zona sul da referida cidade. Durante 

um forte período de estiagem que afetou o estado nos anos de 1998 e 1999, houve grande 

exploração das águas subterrâneas na região. A empresa responsável pelo abastecimento não 

conseguia atender a demanda da população. A solução encontrada foi a instalação de poços 

particulares. Havia ainda o comercio de água através de poços para o atendimento de carros pipas, 

sendo que esta exploração não era monitorada. A medida adotada pela Secretaria de Recursos 

Hídricos para minimizar este impacto foi à limitação dos volumes máximos da vazão dos poços, 

evitando a exploração elevada (Monteiro et al, 2008). 
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Oliveira e Campos (2004) realizaram estudos do sistema aquífero Bauru, na região de 

Araguari, em Minas Gerais. O abastecimento de água desta cidade é feito exclusivamente por água 

subterrânea. O sistema de abastecimento é público e possui 120 poços, dos quais 96 estão em 

operação, 21 inoperantes e 3 recém perfurados. Devido a vazamentos nas redes adutoras o sistema 

de captação explora o dobro da vazão necessária para abastecer a população. Este vazamento 

excedente retorna para o aquífero caracterizando uma recarga artificial. O maior impacto é o 

consumo de energia elétrica, manutenção em bombas e a possibilidade de contaminação das águas 

na rede de distribuição. Para garantir o abastecimento da população futuramente, a cidade de 

Araguari deve iniciar uma série de práticas de gestão. Problemas de abastecimento de água podem 

ser evitados com sistemas de captação adequados que minimizam os riscos de contaminação, 

aumento da capacidade dos reservatórios superficiais, cobrança pelo volume efetivamente 

consumido, coleta e tratamento de efluentes e desenvolvimento de práticas de recargas artificiais e 

de programas de monitoramento dos níveis de água (Oliveira e Campos, 2004).  

A cidade de Sorriso está localizada no meio norte de Mato Grosso e sua única fonte de 

abastecimento público de água são as águas subterrâneas. Cutrim e Cutrim (2004) realizaram 

estudos sobre os dados de produção dos poços tubulares profundos utilizados no abastecimento 

público desta cidade até o ano de 2000. Concluiu-se que o os volumes extraídos do manancial 

subterrâneo são superiores ao volume necessário para abastecer a população, considerando-se que o 

consumo per capita real é menor que 200 l/hab/dia, visto que o sistema de distribuição possui uma 

perda de 70,5%, sendo que em situação aceitável não deveria ultrapassar 30%. Como a 

potencialidade do aquífero ainda é desconhecida, devem-se adotar medidas urgentes com intuito de 

reduzir 40% desta perda, ocasionando a redução da exploração deste aquífero.  

A cidade de Rondonópolis situada no sudeste de Mato Grosso realiza captação de águas 

subterrâneas no Aquífero Furnas. Cutrim (2007) realizou monitoramento do nível piezométrico do 

aquífero Furnas entre 2001 e 2005. Constatou-se um rebaixamento médio de 2m neste período, 

sendo que entre 2004 e 2005 o rebaixamento foi de 1m. Os maiores níveis de rebaixamento 

ocorreram onde o aquífero é confinado evidenciado que a captação é superior a recarga natural do 

aquífero, nos locais onde o aquífero é livre os níveis de rebaixamento foram menores. Medidas de 

uso e conservação deste aquífero devem ser tomadas para a estabilização ou redução do 

rebaixamento do nível piezométrico. Cutrim & Campos (2010 a, b) avaliaram a vulnerabilidade e o 

risco à contaminação desse aquífero e sugeriram medidas para prevenir a contaminação do aquífero. 

A cidade de Sinop, situada no centro norte de Mato Grosso, capta água dos aquíferos Utiariti 

e Salto das Nuvens para atender 100% de todas as demandas de água da cidade (Cutrim e Ribeiro, 

inédito; Ribeiro, 2009). 
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A cidade de Lucas do Rio Verde, situada no centro norte de Mato Grosso, capta água dos 

aquíferos Utiariti e Salto das Nuvens para atender 100% das demandas de todos os tipos de usos de 

água da cidade (Cutrim e Wallau, inédito). 

 

Legislação brasileira sobre águas subterrâneas 

 

A lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 instituiu a Política nacional de Recursos Hídricos e criou 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH. Alguns dos instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos são os Planos de Recursos Hídricos. Esses planos devem 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos. Em seu artigo 8º, a supracitada lei diz que os Planos de 

Recursos Hídricos serão elaborados por país, por estado e por bacia hidrográfica, que é a unidade 

territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH foi lançado em 2006. Dando continuidade ao 

seu projeto em 2009 foi criado o Programa Nacional de Águas Subterrâneas – PNAS que tem como 

um de seus argumentos “a discussão do papel dos municípios na gestão de recursos hídricos e em 

especial o caso das águas subterrâneas” (p. 6). O PNAS possui um subprograma de estudos e 

projetos das águas subterrâneas em escala local. Esse subprograma considera escala local como 

sendo áreas restritas de um aquífero que se encontra em uma determinada bacia hidrográfica ou em 

limites geográficos estaduais ou municipais, tendo como objetivo, ainda, ampliar o conhecimento 

hidrogeológico dos aquíferos localizados em centros urbanos onde a água subterrânea possui 

relevante contribuição para o abastecimento público. 

Seguindo as orientações da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 05 de novembro de 

1997 foi sancionada, em Mato Grosso, a lei estadual 6945 que cria a Política Estadual de Recursos 

Hídricos que contempla em seu artigo 7º, inciso V os programas de gestão de águas subterrâneas, 

compreendendo a pesquisa, o planejamento e o monitoramento.  

No que tange a elaboração dos planos estaduais de recursos hídricos, diversos estados já 

concluíram os seus planos. Nos estados de São Paulo e Paraná já foram elaborados também alguns 

planos de recursos hídricos na esfera municipal (SEMA/PR, 2011; DAEE, 2011). 

 No estado de Mato Grosso o Plano Estadual de Recursos Hídricos foi lançado em Setembro 

de 2009, este plano traz em suas diretrizes projetos para realização de campanhas de adequação 

técnica das obras de captação de águas subterrâneas (poços tubulares) e implantação do programa 

de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas (PERH/MT, 2009). 
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Mato Grosso conta também com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CEHIDRO que 

é um órgão integrante do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e tem como meta discutir a gestão 

dos recursos hídricos no estado, com intenção de aperfeiçoar sua utilização e evitar o surgimento de 

conflitos futuros. Relacionado à gestão de recursos hídricos o estado de Mato Grosso possui dois 

comitês de bacias formados, quais sejam a do rio Sepotuba e do rio Covapé (SEMA/MT, 2011). 

 

DISCUSSÕES 

 

O trabalho mostra a utilização das águas subterrâneas em diferentes localidades do Brasil e do 

mundo. No Brasil a região Norte é caracterizada pela quantidade de rios, ainda assim 58,57% de 

seus municípios utilizam somente águas subterrâneas. Este percentual é considerado elevado se 

considerado a região nordeste que sofre com estiagens e tem um percentual de 35,51% de 

municípios que utilizam somente águas subterrâneas. Estas características são notadas em várias 

localidades devido ao baixo custo deste recurso que está relacionado à fácil captação e pouca 

necessidade de tratamento, além de sua utilização ser priorizada em localidades onde os mananciais 

superficiais sofrem com a poluição.   

 Diversos estados já elaboraram seus Planos Estaduais de Recursos Hídricos, e estados como 

São Paulo e Paraná auxiliam seus municípios a elaborar os Planos Municipais de Recursos 

Hídricos.  

Em todos os estudos de casos revisados os problemas elencados foram resolvidos de forma 

corretiva, em nenhum dos casos foi encontrado um Plano Municipal de Gestão de Águas 

Subterrâneas.   

Em geral, a gestão das águas subterrâneas urbanas é realizada após os problemas serem 

detectados. Os órgãos gestores municipais geralmente utilizaram medidas de correção de 

problemas, ao passo que muitos poderiam ter sido evitados se houvesse um planejamento e gestão 

adequados às características do local e do consumo.  

Tratando-se especificamente da situação do estado de Mato Grosso, este só possui dois 

comitês de bacias hidrográficas, visto que sua política de recursos hídricos foi instituída em 1997. 

As políticas e planos de recursos hídricos são executados lentamente nos locais que ainda não há 

escassez, já em áreas onde os recursos hídricos tem maior utilização e maior índice de poluição a 

execução é mais rápida. Em Mato Grosso estão em fase de elaboração os planos de gestão para 

águas subterrâneas apenas nas cidades de Rondonópolis e Sinop.  
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Isso posto deve-se levar em consideração que os planos de recursos hídricos específicos para 

as águas subterrâneas podem demorar um pouco a surgir, visto que a população ainda tem a idéia de 

que este é um recurso infinito e ainda não se preocupam com sua preservação.  

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho permitiu avaliar e conhecer, em parte, a situação da gestão das águas subterrâneas 

urbanas no Brasil e no Mundo. De modo geral a gestão das águas subterrâneas urbanas é feita de 

forma corretiva, sem a elaboração de plano de gestão.  

O ideal é a cidade possuir um plano de gestão compatível com as características 

hidrogeológicas da região. Desta forma, desenvolve-se um consumo 

sustentável, minimizando as possibilidades de a população sofrer com situações críticas 

relacionadas ao abastecimento de água. 

A grande dependência das cidades sobre águas subterrâneas mostra que é necessária a 

implantação, urgente, da gestão dessas águas conforme estabelece as Leis de recursos hídricos, com 

pena de muito em breve muitas cidades vivenciarem colapso no abastecimento de água. 
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