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• Hoje, 55% da população mundial vive em cidades e            
em 2030, seremos 66%

A importância que as águas subterrâneas têm neste mundo 
cada vez mais urbano



A importância que as águas subterrâneas têm neste mundo 
cada vez mais urbano

• 1,5 a 2,8 bilhões de pessoas usam as águas subterrâneas 
como sua principal fonte



• 19 das 24 grandes cidades dependem de águas subterrâneas 
em mais de 25% (Cidade do México, Calcutá, Teerã, Xangai e 
Jacarta)

A importância que as águas subterrâneas têm neste mundo 
cada vez mais urbano



• No Brasil, 53% das cidades são abastecidas por águas 
subterrâneas e há >2,5 milhões de poços tubulares (+3,5 
nascentes e poços escavados) que estão extraídos de 1670 m3/s
(53.000 Mm3/a), gerando uma economia de US$ 12 bilhões/a

A importância que as águas subterrâneas têm neste mundo 
cada vez mais urbano



Cidades e águas subterrâneas vivem uma relação muito 
complexa e conflituosa

(Hirata et al 2015)

 Águas subterrâneas (marido ou esposa) não aceitam a 
cidade (marido ou esposa) mudando seu ciclo hidrológico

 Mas ainda assim o aquífero tem muito amor para dar 
ao casal



Henry Darcy
Hidrogeólogo e cronista nas horas vagas

Deixe-me contar-lhes
essa história...

Mas no início a cidade e as águas subterrâneas viviam uma 
história de amor apaixonada!



Abastecimento público
Água obtida de poços rasos na cidade
Impactos
Nenhum
Causas hidrogeológicas
Nenhuma.
Potenciais conflitos
Nenhum

Water table

Evolução urbana desde a perspectiva das águas subterrâneas

1.  Primeiras ocupações 

Período de paixão



Abastecimento público
Água é obtida de poços na área urbana

Impactos
Incipiente contaminação do aquífero urbano; 
Possível redução na produção de poços              

urbanos e declínio no nível d’água.
Causas hidrogeológicas
A superexplotação e excesso de cargas           
poluentes
Potenciais conflitos entre
Usuários urbanos de água (privado  vs  público).

Evolução urbana desde a perspectiva das águas subterrâneas

2.  Povoados se tornam cidades

Início dos conflitos



Poços registrados

Poços irregulares (+15%)

(Hirata et al 2015)

São José do Rio Preto, 
Brasil

Há casos em que alguns buscam relações não 
oficiais...



EXPLOTACIÒN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS CON POZOS DE SEDAPAL 

Y 

VARIACION  DEL NIVEL DE LA NAPA EN POZO REPRESENTATIVO (P-156 Zarate 3)
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Descenso = 1,50 m/año

Tendencia de 

Recuperación = 0.50 m/año

LIMA-PERU
successful application of demand-side

and supply-side measures

720 Ml/d

(+320 Ml/d private)



Águas 
subterrâneas e a 
tragédia dos 
Comuns 
(G. Hardin 1968)

A soma das soluções 
individuais cria um 
problema para todos, 
quando o recurso é 
limitado

Um problema que afeta a todos, mas não é 
responsabilidade de ninguém.



As águas subterrâneas são mais importantes que as 
estatísticas oficiais

• 95% do abastecimento público é feito por água superficial 

onde está a maior atenção dos gestores públicos

• As águas subterrâneas são fundamentais para o 

abastecimento complementar urbano, operado por poços 

privados, muitos dos quais irregulares ou clandestinos    

(fora do radar da estatística oficial)

• Várias cidades teriam sérias crises hídricas se não fossem 

esses poços privados



Algumas cidades dependentes das águas subterrâneas

Recife: 30% de dependência 
(oficialmente 0%)

São José do Rio Preto: 67% 
(oficialmente 82%)

Bauru: 65% (oficialmente 80%)

Região Metropolitana de São Paulo: 
18% (oficialmente 1%)



Lições do sofá do terapeuta de casais

Vocês têm que reconhecer 
que as águas subterrâneas são

mais importante do que a percepção
da sociedade, usuários e

os governantes

Mas a importância desse recurso

é mascarada (escondida)

pela complexidade das cidades

Mas doutor, nosso problema não é
apenas quantidade, mas 

também de qualidade

Assim, temos que conhecer melhor as
relações entre o recurso, os usuários,

as concessionárias
para melhorar nossa performance

(econômica, socioambiental)



Problemas de qualidade entre cidades e aquíferos



Pit latrine

Septic tank

27% da população
sem rede esgoto: 
3784 Mm3/a (120 
m3/s)

Mains leakage

No Brasil, vazamentos da rede 
de esgoto: 580-1160 Mm3/a 
(20-40 m3/s)

Fontes de poluição por nitrato: um problema de ampla 
distribuição e grande volume



Área sem rede
Esgotos (até recentemente)

Área rede de esgoto desde 1970

Até 30 m 30 – 60 m

Estratificação no aquífero

(Cagnon & Hirata 2009)

Cidade de Urânia (Brasil)
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Compreensão do nitrato em aquíferos urbanos

o Áreas com rede de esgoto e 

contaminação devido ao vazamento

o Pontos vermelhos: alta concentração 

de nitrato proporcional a: 

a) Maior densidade populacional

b) Ocupação territorial mais antiga

c) Filtros mais profundos em poços

LEGENDA

> 45 mg/L NO3
-

20-45 mg/L NO3
-

< 20 mg/L NO3
-o

(Procel & Varnier)
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Urban land occupation evolution

Andradina

Cajobi

Clementina

Flórida Paulista

Inúbia Paulista

Jales

Murutinga do Sul

Nova Independência

Pompéia

São José do Rio Preto

NO3: 2 - 6

NO3: 4 - 11

NO3: 2 - 5

NO3: 5 - 7

NO3: 7 - 6 NO3: 5 
- 3

NO3 2-6: concentration  
(first-today analysis)

Ocupação urbana e concentração de nitrato em aquíferos não 
confiscos (Sistema Aquífero Bauru)

Cidades com esgoto,
mas velho

Cidades (bairro) onde o esgoto
foi instalado após ocupação



Outro problema de solução difícil: contaminação por 
solventes clorados

Região Metropolitana de
São Paulo, Brasil



VOC not detected

VOC not detected

VOC above intervention 
limit

Sources: L’Apiccirella (2009); Servmar et al. (2009).

Jurubatuba Canal (São Paulo Metropolitan Region)

• Uma área intensa e extensivamente industrial em um 
complexo aquífero fraturado contaminado por VOC

Process 2013/10311-1
Process 2015/02474-5



DFN method60 m depth borehole



Geological materials

Rock cores after sampling

Fill
Alluvial deposits

Weathering soil

Soft weathered
bedrock (SWB)

Hard weathered
bedrock (HWB)

Fresh bedrock

Geological 

material

Fresh
bedrock

HWB SWB

Weathering
soil

(Lojkasek Lima et al 2018)



Packers and hydralic tests



1
4

m

Weathering
rock

Crystalline
rock

Alluvial deposits

?

?
Aquous

phase

Industries

Houses

Jurubatuba Canal

The geology consists 
of rocks of the 
fractured Precambrian 
basement, with a thick 
zone of weathered 
rocks of over 14 m, 
covered in some areas 
by Cenozoic alluvial 
deposits.

(Pino 2019)



VOC distribution in the profile: mass is concentrated in the
soft weathered bedrock (SWB)
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Total VOC mass (g)
%Mass
(total 
VOCs)

99%

Weathering soil

Soft weathered 
bedrock (SWB)

Hard weathered 
bedrock (HWB)

Weathering
profile

Not a 
boundary 
condition!

(Lojkasek Lima et al 2018)



d13C-PCE: note signatures differences between organic
(36,1%0) and not-organic (23,5%0) strata

(Lojkasek Lima et al 2018)



Barbosa, 2015

Áreas com alta densidade de informação

(no espaço e no tempo) em constraste com

outras sem informação.

A soma dos estudos individuais não permite 

entender o problema como um todo

Uma estratégia mais integrativa é necessária

Em geral, os órgãos ambientais avaliam a 

contaminação com foco em locais

contaminados, individualmente



Abastecimento público
Aquífero urbano é abandonado em favor de campos 

de poços peri-urbanos.
Impactos
Nível do aquífero urbano se estabiliza, mas
há contaminação do aquífero

Causas hidrogeologicas
Excesso de carga contaminante

Potenciais conflitos entre
Abastecimento urbano vs. deposição de efluentes;
Abastecimento público (peri-urbano) vs irrigação.

Evolução urbana desde a perspectiva das águas subterrâneas

3.  Cidade se expande



Abastecimento público
Água obtida de campos de poços peri-urbano+água importada
Impactos
Nível de água cai na área peri-urbana;
Nível de água sobe na cidade;
Incipiente contaminação no campo de poços.

Causas hidrogeológicas
Superexplotação;
Excesso de recarga (local no centro da cidade);
Excesso de cargas contaminantes.

Potenciais conflitos entre
Usuários peri-urbanos de água;
Abastecimento de água vs disposição de efluentes e reuso.

Evolução urbana desde a perspectiva das águas subterrâneas

4.   A cidade se expande mais



Procurando algumas 
soluções criativas em 
áreas urbanas: 
começando pela 
identificação de áreas 
críticas...



Regularização de poços privados: pesquisa de opinião
dirigida a 275 stakeholders no Brasil (Pinhatti 2022)

- A legislação é boa e suficiente (84%); no entanto, há falta de 
fiscalização para a aplicação da lei (71%) e a incapacidade das 
instituições governamentais de aplicá-la (64%)

- Os usuários não veem problema em ter poços irregulares 
(71%), e nada lhes ocorrerá (impunidade) (59%)

- Os usuários não percebem benefícios em ter um poço regular 
(62%)

- Falta de conhecimento sobre funcionamento de aquíferos 
(61%) e conflitos de exploração (não entendem as causas de) 
(63%) 34/14



Ações para reduzir irregularidades de poços em áreas 
urbanas

Mecanismos de Comando & Controle (inspeção 
de vigilância e aplicação da lei) (abordagem de 

cima para baixo)

Benefícios para usuários regulares
(ter um poço regular é mais vantajoso)

(de baixo para cima)

Conscientização do usuário
(irregularidade traz prejuízos ao 

usuário)
(de baixo para cima)

* Melhorar os mecanismos de aplicação
* Foco em áreas críticas (não em toda a área)
* Comunicar aos gestores a importância das 
águas subterrâneas para a segurança hídrica

* Educação de águas subterrâneas ao usuário
* Tragédia dos Comuns
* Identificação de perdas e conflitos individuais
* Informações endereçadas ao usuário

* Criar serviços/benefícios em troca da 
regularização de poços 
* Muitos outros serviços ...

Poço
regular



Iniciar por áreas críticas de exploração e restrição de uso e 
contaminação

Densidade de poços/célula

Somatória da vazão de poços 
por célula (SQ/célula)

Áreas críticas para restrição de explotação

Técnica MetQ



Captação de água de Bauru

Rio Batalha: 500 L/s

Aquífero Guarani: 947 L/s

Aquífero Bauru: 580 
L/s

SACRE: buscando 
resiliência às MCG



Modelo HYMP|Hydroeconomic Model Platform

Aumento de 
disponibilidade 

hídrica
1 Riverbank filtration

2 Novas áreas de captação 
subterrânea dos aquíferos 

Bauru Guarani

3 Recarga gerenciada de 
aquíferos em áreas urbanas

4 Buscar longevidade na 
explotação do aquífero fóssil 

Guarani

5 Incorporação de 
produtores privados (poços, 
grandes consumidores de 
água) na oferta pública de 

água

Tratamento de 
água superficial e 

subterrânea
1 Água superficial 

contaminada captada por 
RBF e tratada por 

fitorremediação em recarga 
em áreas verdes (SbN)

2 Barreiras reativas

3 Atenuação natural a partir 
do conhecimento 

geoquímicos de aquíferos 
urbanos

Gerenciamento 
integrado dos recursos 

hídricos (GIRH)

1 Alocação dos recursos 
hídricos

2 Uso conjuntivo água 
superficial e subterrânea

3 Controle do uso da terra e 
atividades, reduzindo as 

demandas de água 
(pagamento por serviços 

ecossistêmicos e 
compensação financeira)

Percepção, 
conscientização e 
mobilização social

1 Comunicação social, 
esclarecimentos e ação para 

participação ativa

2 Entendimento dos 
problemas, causas, ações e 

soluções
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Proteger a água subterrânea!

A gestão das águas subterrâneas é muito mais controle do 
que acontece em terra!

Mas como proteger as águas subterrâneas e trazer melhor 
segurança hídrica para as cidades



Criando uma relação
equilibrada e harmoniosa entre 
medidas de gestão e arranjos
institucionais

Gestão integrada das águas subterrâneas, levando a um ciclo 
virtuoso ou como corrigir essa relação complexa...



Lições do sofá do terapeuta de casais

Conhecer os elementos do
ciclo hidrológico (hidráulica e
geoquímica) e mudanças no

tempo e espaço

Criar relações de confiança entre
usuários e órgãos gestores

Ter imaginação!
É necessário encontrar soluções

novas, criativas e flexíveis
Definir prioridades

(áreas críticas onde há
maior probabilidade de ocorrência

de exploração intensiva
e poluição)
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