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A Constituição Federal de 1988 Arts. 20 e 26

Domínio Estadual
Domínio da União

Art. 20. São bens da União:

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio,
ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União

A Lei n° 9.433/97

Instrumentos: Outorga

Enquadramento

Planos de Recursos Hídricos
Cobrança
Sistema de Informações
Compensação aos municípios

Plano Nacional de Recursos Hídricos
Planos Estaduais de Recursos Hídricos
Planos de Bacias Hidrográficas
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Plano Nacional de Recursos Hídricos 2006-2021



O Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS/PNRH) ficava
inserido nos Programas Regionais de Recursos Hídricos que, para
efeito do detalhamento, foi dividido em 3 subprogramas:

Subprogramas:
• Ampliação do Conhecimento Hidrogeológico Básico
• Desenvolvimento dos Aspectos Institucionais e Legais
• Capacitação, Comunicação e Mobilização Social

Objetivos da Agenda em GIRH:
• Ampliar o conhecimento hidrogeológico nacional
• Promover a GIRH entre União e Estados
• Promover a aplicação dos instrumentos da PNRH 
• Capacitar para a GIRH

Ações:
• Promoção da GI de aquíferos conectados com rios federais
• Elaboração de avaliações hidrogeológicas
• Sistematização de dados e monitoramento
• Apoio a elaboração de PRH
• Capacitação

Implementação
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Ações em GIRH 

Superficiais e 

Subterrâneos 
2007...



Estudos realizados pela ANA em Águas 
Subterrâneas/PNAS/PNRH 

❑ Finalizados 

❑ Em progresso

✓ Aquíferos da Chapada do Apodi
✓ Sistema Aquífero Urucuia (SAU)
✓ Estudo da Vulnerabilidade do 

Aquífero Guarani (SAG)
✓ Aquíferos da Prov. Hidr. do 

Amazonas
✓ Aquíferos Cársticos na Bacia do São 

Francisco
✓ Bacia dos rios Paranapanema, 

Grande e Parnaíba (Escoamento de 
base)

➢ 21 Estados envolvidos

Estudos em áreas urbanas

✓ Região Metropolitana de Maceió
✓ Região Metropolitana de Natal
✓ Região de Belém  (PA)
✓ Ilha de São Luís (MA)

Aquíferos interestaduais 
ou transfronteiriços

❑Manaus (AM)

❑ Bacias rios Verde Grande
e Carinhanha

➢ Recursos ANA investidos na implementação do 
PNAS/Agenda ANA ~ 40 Milhões
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O novo PNRH



Comparação da abordagem de Águas Subterrâneas nos PNRHs

PNRH 2006/2021
Programas regionais
Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS)
3 Subprogramas:
• Ampliação do Conhecimento Hidrogeológico 

Básico
• Desenvolvimento dos Aspectos Institucionais e 

Legais
• Capacitação, Comunicação e Mobilização Social
+
Interfaces com outros Programas

PNRH 2022/2040
Subprograma de Gestão das Águas Subterrâneas 
+
Ações em diversos outros subprogramas:
Programa 2 – Instrumentos de Gestão de Recursos 
Hídricos 
Subprograma de outorga de direito de uso dos RH
Subprograma de enquadramento
Programa 3 – Gestão da Qualidade e Quantidade de 
Recursos Hídricos 
Subprograma de Monitoramento
Programa 4 - Integração da Política Nacional de 
Recursos Hídricos com Políticas e Planos Setoriais. 
Subprograma Gestão de recursos hídricos em Regiões 
Fronteiriças e Transfronteiricas
Subprograma de Revitalização de Bacias Hidrográficas



Ações em desenvolvimento pela ANA e o Novo PNRH 

Diversas ações no tema Águas Subterrâneas e Gestão Integrada Rio-Aquífero já vinham sendo desenvolvidas
pela ANA.

PNRH 2022-2040 - Plano de Ação – Volume 1

Ações Previstas em águas subterrâneas:

1. Avaliar a contribuição das águas subterrâneas nas vazões de rios de domínio da União e de seus principais
tributários estaduais;

2. Propor estratégias para elaborar balanços hídricos integrados rio-aquífero;

3. Desenvolver avaliações hidrogeológicas de abrangência regional (Estudo “Estado da Arte”, Mapas,
Estudos Parecis, Ronuro e principais aquíferos da bacia do Parnaíba);

4. Desenvolver avaliações hidrogeológica em áreas de especial interesse para a gestão hídrica (de detalhe
no SAU na BHSF, na BH Grande e na BH Tapajós e BH Paraguai – SA Parecis).



1. Avaliar a contribuição das águas subterrâneas nas vazões de rios de domínio
da União e de seus principais tributários estaduais;

Indicação de Hotspots para a Gestão Integrada Rio/aquífero 

Apresentar metodologia para indicar as áreas prioritárias para
implementação da Gestão Integrada Rio/aquífero no Brasil,
com base em conceitos técnicos que demonstrem uma
conexão relevante entre rios e aquíferos. Essa avaliação será
realizada com base em temas como hidrogeologia, climatologia
e hidrologia, com aplicação de métodos de separação de fluxos.

Os produto esperados são mapas e correspondentes tabelas
de dados, com a indicação de áreas prioritárias para a
implementação escalonada, por faixas ou zonas, da gestão
integrada rio-aquífero de forma articulada e compartilhada
pela União e Estados.



1. Avaliar a contribuição das águas subterrâneas nas vazões de rios de domínio da União e
de seus principais tributários estaduais:

Estimativas da contribuição do escoamento de base de aquíferos aos rios 
federais e aos seus principais tributários estaduais nas bacias 

hidrográficas dos rios Grande, Paranapanema e Parnaíba 
Objetivo:
Estimar quanto da vazão média de um dado rio é constituída pelo fluxo de base
alimentado pelos aquíferos, de maneira a possibilitar, um balanço hídrico
integrado entre águas superficiais e subterrâneas, propiciando mais solidez e
segurança na tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos.

Produtos:
• 2 rotinas de processamento (filtros digitais recursivos):

avaliação rápida e descomplicada da contribuição do
escoamento de base na estação fluviométrica
considerada (FBBrasil).

• 4 Estudos de Caso avaliando o comportamento
temporal do escoamento de base em áreas
representativas de aquíferos destas bacias, com
alterações expressivas de U & OS (especialmente
expansão agrícola).

• Macro que permite o cálculo da contribuição individual
de cada aquífero para o EB calculado pelo FBBrasil
(AquiPRO).

Escoamento 

superficial 

direto

Escoamento 

subterrâneo



4. Desenvolver avaliações hidrogeológica em áreas de
especial interesse para a gestão hídrica:

• 2018: Início de estudos mais detalhados nas bacias dos rios

Carinhanha e Verde Grande (Domínio da União) para

implementação da GIRH (em andamento).

• A partir de 2019, operação conjunta de 65 piezômetros da RIMAS

localizados no sistema aquífero Urucuia com a Rede

Hidrometereológica Nacional. Obedece critério de elevada

contribuição no escoamento de base de rios.

• 2021/2022: Perfuração de 10 piezômetros na bacia do rio

Carinhanha.

• Perfuração de 10 piezômetros na bacia do Rio Verde Grande com

equipamentos telemétricos (em instalação).

RH São Francisco



Considerações Finais:
• São diversas as ações integradas no âmbito da gestão de recursos hídricos para gerir de forma conjunta

rios e reservatórios, de interesse comum, mas ainda raras as relacionadas ao manejo integrado de

aquíferos e rios.

• A necessidade de melhorar o conhecimento da interdependência rio-aquífero, haja vista a dupla

dominialidade dos recursos hídricos na mesma bacia hidrográfica, fato que requer a atuação integrada e

articulada entre órgãos gestores de recursos hídricos estaduais e da União.

• A importância de definir as áreas onde os aquíferos contribuem de forma mais relevante para a

formação das vazões superficiais, em especial nos períodos de estiagem, de maneira a orientar os

órgãos gestores de recursos hídricos para direcionar esforços de gerenciamento e na aplicação dos

instrumentos de gestão de maneira otimizada.

• Houve evolução importante na abordagem, mas ainda falta uma visão mais holística das águas
subterrâneas nos Planos de Recursos Hídricos e na gestão de recursos hídricos como um todo.



até a próxima.

Obrigado!
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