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• Temos 62,7 vezes mais água subterrânea do que 
toda a água superficial no planeta.

• Vazão medida há duas semanas no Rio Solimões 
de 119.350 m³/seg., ainda é uma gota.

• No Brasil temos 2,5 milhões de poços 
tubulares(*) + 3,5 milhões de poços 
escavados/nascentes(**).

A Importância das Águas Subterrâneas

(*) 1,03 milhão de propriedades rurais com pelo menos um poço tubular (IBGE); maior número de 
poços urbanos que rurais (SIAGAS)
(**) 3 milhões de propriedades rurais com pelo menos uma cacimba ou uma nascente (IBGE)



ANA e estudos (Gonçalves, Engelbrecht, Chang 2018)
.

90% Dos rios são alimentados pela descarga 
de aquíferos (fluxo de base)

30~60% Da vazão total de um rio é água 
subterrânea, em alguns casos (mesmo 
em grandes rios pode-se chegar a 80%) 

A Importância das Águas Subterrâneas



2,5 milhões de poços tubulares

VALEM (**) 75 bilhões de reais
[6,5 anos de investimento em saneamento 2016]

EXTRAEM (*) + 18  bilhões m3/ano [557 m3/s]
[ou suficiente para abastecer 217 M de pessoas, 2016]

Água VALENDO R$ 59 bilhões/ano(***)

A Importância das Águas Subterrâneas

(*) 4 m3/h por 6 horas 365 dias (poços urbanos) e 183 dias (poços rurais)
(**) preço unitário por poço R$ 30.000
(***) preço médio de R$ 3,36/m³, Snis 2016); Trata Brasil, 2018



Onde Está Nossa Água ?



Água Subterrânea
Água Superficial
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49%

80 a
51%

População

52%48%

Municípios

ANA, Atlas de abastecimento de água; A Revolução Silenciosa das Águas Subterrâneas no Brasil; 
Martins Netto, JPG, 2018.



Abastecimento Municipal

ANA, 2010



Abastecimento Privado

CPRM, 2018; Martins Netto, JPG, ABAS, 2019.



Uso de Águas Subterrâneas por Segmento



Segurança no Abastecimento



100% - água superficial100% - água superficial

Municípios brasileiros:Municípios brasileiros:

36 % - somente água subterrânea36 % - somente água subterrânea

16 % - sistemas mistos16 % - sistemas mistos

52 % - Abastecidos por água subterrânea52 % - Abastecidos por água subterrânea

Oficiais Oficiais Dados do consumoDados do consumo

99% - água superficial99% - água superficial

1% - outras fontes1% - outras fontes

Porto Alegre: 5,2 m³/s     
1,5 M habitantes

Porto Alegre: 5,2 m³/s     
1,5 M habitantes 0% - outras fontes0% - outras fontes

RM  Recife: 10,4 m3/s                   
4 M habitantes

RM  Recife: 10,4 m3/s                   
4 M habitantes

100 % - água superficial100 % - água superficial

0 % - outras fontes 0 % - outras fontes 

Oliveira, Cláudio; ABAS 2016, modificado Martins Netto, JPG, 2017;Hirata, 2018

94,4% água superficial94,4% água superficial

84%  água superficial84%  água superficial

16%  outras fontes -10 m³/seg
13.000 Poços (25% na crise)
16%  outras fontes -10 m³/seg
13.000 Poços (25% na crise)

5,6%  outras fontes – 0,3 m³/seg
1.000 Poços 
5,6%  outras fontes – 0,3 m³/seg
1.000 Poços 

80% - água superficial80% - água superficial

20% - outras fontes – 1 m³/seg 
20.000 Poços 
20% - outras fontes – 1 m³/seg 
20.000 Poços 

RM São Paulo: 68 m³/s     
21,6 M habitantes

RM São Paulo: 68 m³/s     
21,6 M habitantes

Estimados/Reais Estimados/Reais 



Municípios brasileiros que sofreram a crise hídrica (2013-
2017) em função do tipo de manancial predominante.

IBGE,2017

As Águas Subterrâneas são mais resilientes 
a longos períodos de estiagem



Questões Econômicas 
Relacionadas a Poços e Uso      

de Águas Subterrâneas



Pontos como: 

Superexploração, contaminações,  e segurança 
para os usuários devem ser considerados, mas 

as disputas tem viés Econômico.



� Eleva Custos para Indústria, Turismo, Serviços, 
Hospitais, Shoppings, Comércio e da Própria 
Sociedade;

� Perda de competitividade na Indústria 
Brasileira;

� Impactos no Crescimento Econômico do País;

� Insegurança Jurídica para investimentos;

� Afeta a Liberdade Econômica;

Efeitos Sobre a Economia



� Desabastecimento das populações;

� Não temos água superficial para suprir;

� Temos que ter uma convivência pacifica, 
preservando ambos os recursos hídricos;

� Não adianta uma caça aos poços e usuários: 
Casos de: Cuiabá, RJ e RS;

� Pode-se cobrar esgoto sem ser tratado, e 
despejado in natura nos corpos receptores?

Efeitos Sobre a Economia



PL 3.261/19 e o Pleito ABAS



5.1 - Que se acrescente o Inciso Primeiro ao § 2º no artigo 45, 
seguindo exatamente o texto do Art.7 do Decreto 7.217 de 21 de 
Junho 2010, que regulamentou a LNSB 11.445/2007, passando a 
ter a seguinte redação:

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de 
abastecimento de água não poderá ser também alimentada por 
outras fontes. 

Inciso Primeiro: Entende-se como sendo a instalação hidráulica 
predial mencionada no caput a rede ou tubulação de água que vai 
da ligação de água da prestadora até o reservatório de água do 
usuário.

PL 3.261/19 – Propostas ABAS



PL 3.261/19 – Propostas ABAS

5.2 - Acrescentar um § 9º no artigo 45 proposto pelo PL 3.261, de 
2019:

§ 9º Não estão sujeitas às obrigações do caput as edificações 

com uso não residencial ou condomínios regidos pela Lei 4.591, 

de 1964, que, atendidas as condições legais, poderão se utilizar 
de fontes e métodos alternativos, inclusive as águas 
subterrâneas, de reuso ou pluviais.



O que os olhos não vêem 
o coração não sente !

Art. 9º, IV - Câmara Técnica de Integração com a Gestão Ambiental e Territorial. 
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