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Distribuição da água

Brasil tem 12% da água doce
do mundo!

Distribuição de água doce no mundo Fonte: pt.khanacademy.org



1ª Característica: A água subterrânea é “invisível”

• Fica no subsolo 
• Pouco conhecimento da sua disponibilidade
• Resistencia ao uso: 

• Dificuldade para locação de poços para grandes demandas onde o uso 
da água superficial é viável pois o fluxo concentrado

• Algumas águas subterrâneas com concentrações elevadas de alguns 
elementos químicos

• Abordagem não adequada em instrumentos de planejamento há pouco 
tempo atrás

• Difícil gerenciamento (“pulverizado no território”), uso clandestino



2ª Característica: A água subterrânea é “indivisível”
Aquíferos alimentados pela
precipitação e mantém o escoamento
de base dos cursos d'água
funcionando como reservatório de
regularização.

A água é única.

Gerenciamento integrado de águas superficiais e 
subterrâneas
Água hidrológica

Gerenciamento integrado?
Água geológica



3ª Característica: A água subterrânea é indispensável

• Alimenta os rios nos períodos secos
• Reserva subterrânea muito maior do que a superficial
• É fundamental no enfrentamento do aumento da 

demanda:
• Deficiência do sistema de abastecimento urbano
• Escassez hídrica superficial
• Cursos d’água superficiais contaminados – tratamento 

mais caro etc



Riscos
• Super explotação – diminuição de reserva, colapso geológico, intrusão salina

• Contaminação – falta de saneamento, chorume, vazamentos (esgotos, 

combustível), pesticidas, etc

• Variação no armazenamento – super explotação, ciclos climáticos adversos, 

modificações das áreas de recarga etc

• Desafio: Gerenciamento mais difícil - Domínio estadual

Aumento do conhecimento, gerenciamento de recursos hídricos, identificação e 

proteção de áreas de recarga



O mundo atual e o futuro
• Pandemia e Pós pandemia (fome, desemprego)

• Guerra na Ucrânia (alimentos, insumos, combustíveis)

• Alimentos e Fertilizantes

• “Reglobalização ?” Reorganização das cadeia produtivas.

• Transformação da matriz energética (materiais estratégicos)

• Mudanças Climáticas

Aumento demanda por água: doméstico, agricultura, geração de energia,

indústria, mineração etc.



E o Brasil ?
Região

Pop
(Mhab)

Pop
(%)

Reserva Subt
(km³)

Reserva
(%)

Qmedia
(m³/s)

Q95%
(m³/s)

Q95
(%)

N 18,62 8,9 162.520 70,0

255.000

63.000 82,4

CO/S/SE 133,15 63,8 50.800 21,9
13.500 17,6

NE 56,73 27,3 18.670 8,1

Adaptação Gomes, 2020, e ANA, 2021

Usos da água total % 2020
(m³/s)

2030
(m³/s)

2040
(m³/s)

Humano e animal 34 677 729 771

Agricultura 50 964 1.264 1.552

Industrial 16 305 399 446

Total 100 1.946 2.392 2.769

Adaptação ANA, 2021

Estimativa de aumento do uso da água no Brasil em 42% 
antes da Guerra da Ucrânia, e agora?
Exportar alimento é exportar água!



Atuação do SGB para aumentar o conhecimento 

(invisível) da água subterrânea para que seu uso 

(indispensável) se dê de forma sustentável (indissociável) 

e colaborar para a superação dos desafios dessa e da 

próxima geração



Conhecer para usar e gerenciar
Serviço Geológico do Brasil – CPRM  - empresa pública, criada em 1969, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia.

Missão
Gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para melhoria 
da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil.

Principais produtos do SGB ligados a Hidrogeologia: Geologia, Hidrologia, SIAGAS, RIMAS, 
Cartografia Hidrogeológica, Estudos e Pesquisa, Analises de Água Mineral, Litotecas

PPA 2020/2023 e 2023 elaboração do PPA 2024/2027
Planejamento de longo prazo - PNRH2040, em 2022 e PNM2050 em curso



Geologia

Escala Atual (%) PNM2050 (%)

1:250.000 48 60/80

1:100.000 27 40/50

https://geosgb.cprm.gov.br



• Repositório de poços subterrâneos no 

Brasil, ~30 anos

• parcerias com órgãos gestores estaduais 

e que perfuram poços

• cadastramento de poços (Censo)

• Atualmente 350mil poços

• Sistema exportado para países da 

América do Sul

• Meta PNRH2040 e PNM2050 – chegar a 

1M poços em 2050. Se atualmente 

estima-se 2,6M de poços, como 

cadastrar?

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/ 



• Rede Integrada de Monitoramento de Águas 

Subterrâneas, ~10 anos

• Monitoramento de chuva, nível e QA dos aquíferos

• 24 aquíferos sedimentares livres com cerca de 400

piezômetros

• Parceria para monitoramento e cessão de poços

• Meta PNRH2040 e PNM2050, chegar em 2000 poços 

em 2050 – RIMAS e redes estaduais

• REDES das REDES

http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/



Cartografia Hidrogeológica
• Integração de várias informações do meio físico: 

Geologia, solos, Relevo, hidrografia, Climatologia, 

poços

• Estimativa da produtividade do aquífero

• Mapas: Brasil, estados, bacia do Prata, América do Sul

• Meta PNRH2024 e PNM2050, chegar a 150 em 2050, 

seguindo avanço do mapeamento geológico, porém 

com recorte de estados, bacias ou municípios.

http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Estudos-Hidrologicos-e-
Hidrogeologicos/Cartografia-Hidrogeologica-6629.html



Estudos Hidrogeológicos Integrados

PANM, Aquifero Urucuia, Regiões Metropolitanas São 
Luis e Manaus, bacias hidrográficas dos rios 

Carinhanha e Verde Grande

•Fornecer informações para o gerenciamento

integrado de recursos hídricos de uma região.

•Caracterização do meio físico, cadastramento de

poços, estimativa de disponibilidade e demanda,

balanço hídrico, modelagem hidrogeológica, cenários

e proposta de utilização e gerenciamento

http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Estudos-Hidrologicos-e-Hidrogeologicos/Estudos-Hidrologicos-e-
Hidrogeologicos-Integrados-6623.html



Pesquisas

http://www.cprm.gov.br/publique/
Hidrologia/Pesquisa-e-Inovacao

Modelo gravitacional da Terra construído pela NASA e DLR.
Fonte:https://www.dlr.de/content/en/downloads/news-
archive/2010/20100610_nasa-and-dlr-sign-agreement-to-
continue-the-grace-mission-through-
2015_24882.pdf?__blob=publicationFile&v=10 

Hidrologia por satélite

Hidrologia Isotópica

Rede GNIP

Hidrologia dos solos



Plano Estratégico de RH do Nordeste Brasileiro
Conjunto de experiências do SGB na área de Hidrogeologia em:

• cadastramento de poços, 

• perfuração e revitalização de poços no Sistema Cristalino, 

• implantação de poços de grande produção no Sistema Sedimentar

• Implantação de barragens subterrâneas

Objetivo aumentar a oferta hídrica no semiárido em consonância com uma das atribuições do SGB é dar apoio 
técnico aos órgãos públicos nos 3 níveis.

http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Estudos-Hidrologicos-e-Hidrogeologicos/Plano-Estrategico-em-
Recursos-Hidricos-no-Nordeste-Brasileiro-6630.html

Mesa redonda no CABAS Aguas Subterrâneas e Semiárido 3 de agosto as 13:30

http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Estudos-Hidrologicos-e-Hidrogeologicos/Plano-Estrategico-em-Recursos-Hidricos-no-Nordeste-Brasileiro-6630.html


Capacitação

https://sgbeduca.cprm.gov.br/index.html

http://www.cprm.gov.br/publique/
Hidrologia/Difusao-do-
Conhecimento/Livro-
%22Hidrogeologia%3A-Conceitos-e-
Aplicacoes%22-1130.html

https://rigeo.cprm.gov.br/
Lançamento do curso dia 3 de agosto



FuturoBanco de dados geológicos com acervo da ANM

Litoteca das Rochas e Fluidos das bacias petrolíferas:
• Atualmente acervo da ANP disperso na Petrobras 

e Universidades
• Litoteca centralizada no SGB: Caeté/MG e Rio de 

Janeiro/RJ (pré-sal)
• Atualmente 10 litotecas no Brasil

Laboratório de geocronologia e isotopia
• Parceria com UnB e construção de laboratório no 

Rio de Janeiro/RJ
• Analises para pesquisa e atendimento ao mercado

Hidrogeologia com o auxilio do sensoriamento 
Remoto

Museu Ciência da Terra no 
Palácio da Geologia na Urca/RJ



Obrigada!

Alice Silva de Castilho
Serviço Geológico do Brasil

alice.castilho@cprm.gov.br; dht@cprm.gov.br

mailto:alice.castilho@cprm.gov.br

