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RESUMO – A gestão das águas subterrâneas no Brasil teve como principal marco a Constituição de 

1988, em que essas águas passaram a ser um bem público. A Lei 9.433/97, além de garantir o interesse 

público no uso das águas, dotou a mesma em valor econômico, transformando-a em um recurso 

hídrico. No estado de Pernambuco a Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída em 1997, a 

assim como a Lei nº 11.427/97, que dispôs sobre a proteção e conservação das águas subterrâneas. A 

partir desse marco legal no estado foi criada uma série de outras leis, decretos e resoluções a fim de 

garantir a utilização racional dos recursos subterrâneos. Esse trabalho apresenta a evolução desse 

arcabouço legal, mostrando os resultados de diversos estudos realizados nas bacias sedimentares de 

Pernambuco e os benefícios que os mesmos trouxeram para gestão qualificada das águas subterrâneas 

no estado. Além de apresentar a situação das outorgas de uso de águas subterrâneas em Pernambuco. 
 

ABSTRACT– The management of groundwater in Brazil had as its main landmark the Constitution 

of 1988, in which these waters became a public good. Law 9,433/97, in addition to guaranteeing the 

public interest in the use of water, endowed it with economic value, transforming it into a water 

resource. In the state of Pernambuco, the State Policy on Water Resources was instituted in 1997, as 

well as Law No. 11,427/97, which provided for the protection and conservation of groundwater. From 

this legal framework in the state, a series of other laws, decrees and resolutions were created in order 

to guarantee the rational use of underground resources. This work aims to present the evolution of 

this legal framework, showing the results of several studies carried out in the sedimentary basins of 

Pernambuco and the benefits they have brought to the qualified management of groundwater in the 

state. In addition to presenting the status of groundwater use grants in Pernambuco. 

 

Palavras-Chave – Aquífero sedimentar, outorga de águas subterrâneas, marcos legais de regulação 

de recursos hídricos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O uso sustentável das águas subterrâneas é um dos assuntos mais importantes e atuais, pois com 

uma população de quase 8 bilhões e com previsão de 11 bilhões de pessoas em 2100 isto se torna 

essencial. Teremos que aprender a produzir alimentos suficiente sem destruir o solo, a água e o clima, 

e a gestão sustentável das águas subterrâneas está no cerne da solução. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO, 2015), o mundo enfrentará um déficit de abastecimento de água de aproximadamente 

40% até 2030, isso se a taxa de consumo atual permanecer inalterada. A mais recente edição do 

relatório, intitulada “Águas subterrâneas: tornar visível o invisível”, lançada em março de 2022, 

pedem aos Estados que se comprometam a desenvolver políticas adequadas e eficazes de gestão e 

governança das águas subterrâneas, com o objetivo de lidar com as crises hídricas atuais e futuras em 

todo o mundo. 

Nesse sentido, Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no 

Brasil coloca as águas subterrâneas como fundamental para cumprimento dos compromissos 

previstos, pois garantem o abastecimento público de milhares de pessoas, sustentam sistemas de 

irrigação para a produção de alimentos, são utilizadas como insumo para a produção industrial e 

mantêm importantes ecossistemas (Hirata et al, 2019). 

A gestão das águas subterrâneas no Brasil teve como principal marco a Constituição de 1988, 

em que essas águas passaram a ser um bem público, de propriedade dos Estados e do Distrito Federal. 

A Lei 9.433/97 assegurou que as águas superficiais e subterrâneas possam ser controladas e utilizadas 

de forma racional e dentro dos parâmetros de qualidade desejáveis. Para isto, as águas passaram a ser 

um bem público dotado de valor econômico, ou seja, um recurso hídrico.  

O primeiro estado brasileiro a criar uma lei específica de águas subterrâneas foi São Paulo em 

1988, seguido pelo estado de Pernambuco, através da Lei nº 11.427/97 que “dispõe sobre a 

conservação e a proteção das águas subterrâneas no estado de Pernambuco e dá outras providências”. 

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 20.423 de março de 1998. Além dessa Lei e Decreto, o 

estado de Pernambuco possui diversas resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), 

que norteiam a outorga pelo uso das águas subterrâneas. 

Atualmente, o órgão responsável pela emissão das outorgas pelo uso das águas subterrâneas e 

fiscalização dos usos irregulares é a Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC. A APAC foi 

criada em 2010, através da Lei nº 14.028/2010, e tem por finalidade executar a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, além de realizar o monitoramento hidrometeorológico e previsão de tempo e clima 

no Estado. 
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Esse trabalho visa apresentar a evolução do arcabouço legal que embasa as outorgas de águas 

subterrâneas, através da Lei, Decreto e Resoluções propostas e aprovadas pelo CRH. Mostrar os 

resultados de diversos estudos realizados nas bacias sedimentares de Pernambuco e os benefícios que 

os mesmos trouxeram para gestão qualificada das águas subterrâneas no estado. E por fim, apresentar 

a situação das outorgas de águas subterrâneas no estado e os desafios para melhoria contínua dessa 

gestão. 

 

ARCABOUÇO LEGAL E ESTUDO REALIZADOS 

 

Pernambuco tem uma área de 98.937,84 km2, onde 85.484,03 km2 (84%) correspondem ao 

aquífero fissural, 13.453,81km2 (13%) aos aquíferos intersticiais e apenas 3% aos depósitos aluviais 

(Costa Filho e Costa, 2000). Portanto, possui um baixo potencial hidrogeológico, tendo em vista que 

o aquífero fissural tem menor potencialidade para exploração e na maioria das vezes apresenta 

problemas de salinização de suas águas. A Figura 1, mostra a distribuição das bacias sedimentares do 

estado de Pernambuco. 

 

Figura 1. Bacias Sedimentares do Estado de Pernambuco (Costa e Costa Filho, 2000). 

 

No estado de Pernambuco a gestão legal dos recursos hídricos iniciou-se através da Lei Estadual 

nº 11.426/97, que dispôs sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, e instituiu o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa lei 

foi revogada em 2005, através da Lei Estadual nº 12.984/2005, que também dispôs sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, 

previstos no artigo 220 da Constituição Estadual. 

Ainda em 1997, houve a instituição da Lei Estadual nº 11.427/97 que dispôs da conservação e 

a proteção das águas subterrâneas no estado de Pernambuco e dá outras providências. Essa lei é 
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especifica para a gestão de águas subterrâneas e foi regulamentada através do Decreto 20.423 de 26 

de março de 1998. 

Através da Lei 11.426/97, foi instituído, como parte do Sistema Integrado de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), órgão superior deliberativo 

e consultivo do Sistema. Esse Conselho é composto por representantes do Poder Executivo (federal, 

estadual e municipal), da Assembleia Legislativa Estadual, das entidades da sociedade civil 

relacionadas com recursos hídricos, das organizações de usuários de recursos hídricos e dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica. 

Com objetivo de preservar os depósitos naturais de águas subterrâneas do estado de 

Pernambuco, o CRH instituiu através da Resolução CRH nº 02/2001, a Câmara Técnica de Águas 

Subterrâneas (CTAS). Essa Câmara Técnica, tem por objetivo propor diretrizes para gestão integrada 

das águas subterrâneas, além de propor legislações pertinentes a explotação e utilização racional 

desses recursos. 

Nesse sentido, a CTAS vem trabalhando ao longo desses anos e propondo ao CRH resoluções 

e melhorias visando cumprir os seus objetivos. A figura 2 apresenta a linha do tempo com as 

principais legislações de águas subterrâneas do estado de Pernambuco: 

 

 

Figura 2. Marcos legais da regulação das águas subterrâneas no estado de Pernambuco. 

 

A maioria das resoluções citada na Figura 2 foram subsidiadas por estudos desenvolvidos a fim 

de garantir a conservação das águas subterrâneas. A exemplo da Resolução CRH Nª 04/2003, que 

aprovou o Mapa de Zoneamento Explotável de Águas Subterrâneas para os municípios de Recife, 
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Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Essa resolução teve como base técnica o estudo 

chamado Hidrorec II. Tal estudo visou atualizar os conhecimentos hidrogeológico desses municípios, 

tendo em vista o número crescente de poços perfurados devido a um período de escassez das águas 

superficiais. Um dos resultados do estudo foi o Mapa de Zoneamento Explotável de Águas 

Subterrâneas para a citada região. Esse mapa restringiu zonas de perfuração de poços e delimitou 

vazões máximas a serem retiradas, norteando assim as outorgas de águas subterrâneas. 

Em 2011, o CRH aprovou outra importante resolução para controle e gestão das águas 

subterrâneas, a Resolução CRH nº 01/2011, que dispôs sobre a realização de testes de bombeamento 

com elaboração e apresentação de relatório técnico. O teste de bombeamento passou a ser solicitado 

a cada pedido ou renovação de outorga, o que possibilitou uma delimitação nas vazões a serem 

outorgadas. 

Já em 2018, o CRH substitui a Resolução CRH nº 01/10, que dispôs sobre a obrigatoriedade de 

realização de Manutenção Preventiva de Poços Tubulares com elaboração e apresentação de Relatório 

Técnico por Formulário Padrão, pela Resolução CRH nº 02/18. Essa resolução tratou da necessidade 

de manutenção periódica no sistema de captação de água de poço (equipamento de bombeamento), 

segundo Artigo nº 59 do Decreto nº 20.423/1998. 

Passados mais de 10 anos de execução da Resolução CRH nº 04/2003, no ano de 2015, a APAC 

contratou um serviço de consultoria para realização de estudos sobre a disponibilidade e 

vulnerabilidade dos recursos hídricos subterrâneos na Região Metropolitana do Recife – RMR. Esse 

estudo durou dois anos e teve como principal objetivo conhecer mais profundamente as 

disponibilidades, a vulnerabilidade e a qualidade das águas dos sistemas aquíferos, bem como a 

elaboração de um plano de gestão adequada que visava o aproveitamento e conservação dos 

mananciais subterrâneos na RMR de forma sustentável. O estudo foi uma das ações contratadas pelo 

Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE, com recursos do BIRD (Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), integrante do Grupo Banco Mundial. Esse 

programa contou com 145 ações para o fortalecimento da gestão de recursos hídricos no estado. 

A finalização do estudo citado acima teve como um dos produtos a atualização do Mapa de 

Zoneamento Explotável dos Aquíferos da RMR, que expandiu o zoneamento para 13 municípios, 

além de restringir e delimitar as vazões máximas de captações, limitou também as distâncias mínimas 

entre poços. A Figura 3 apresenta o mapa atual de zoneamento que foi aprovado pelo CRH através 

da Resolução nº 01/2019, criando onze áreas de restrições. 

Ainda em 2019, foi aprovado pelo CRH a Resolução CRH nº 02/2019, que teve como 

embasamento técnico um estudo realizado no ano de 2010, através do Profágua Nacional, sendo uma 
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parceria do Governo do estado de Pernambuco, da Agência Nacional de Águas – ANA e do Banco 

Mundial. Este estudo dividiu a bacia sedimentar do Jatobá em cinco zonas, a Figura 4 apresenta o 

Mapa de Zoneamento Explotável da Bacia Sedimentar do Jatobá, que criou para essa bacia valores 

limites para vazão, distância entre poços e proibiu a perfuração de poços novos em zonas de 

surgências. 

No ano de 2020, a Resolução CRH nº 06/2020 aprovou o Mapa de Zoneamento Explotável de 

Águas Subterrâneas na Bacia Sedimentar de São José do Belmonte (Figura 5), com base no “Estudo 

Hidrogeológico da Bacia Sedimentar de São José do Belmonte-2006”. Esse zoneamento dividiu a 

bacia em nove áreas de restrições de vazões e distanciamento entre poços, e fixou um prazo de 

renovação da outorga de grandes usuários para 2 anos. 

 

 

 

Figura 4. Mapa de Zoneamento Explotável da Bacia 

Sedimentar do Jatobá (Resolução CRH nº 02/2019) 

 

 

 Figura 5. Mapa de Zoneamento Explotável da 

Bacia Sedimentar do São José do Belmonte 

(Resolução CRH nº 06/2020) 

 

Além das resoluções citadas, no final do ano de 2021 o CRH aprovou mais quatro resoluções 

que contemplaram outras bacias sedimentares através dos mapas de zoneamentos explotáveis, 

conforme Tabela 1 a seguir.: 

Figura 3. Mapa de Zoneamento Explotável 

da Região Metropolitana do Recife 

(Resolução CRH nº 01/2019) 
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Tabela 1. Resoluções aprovadas pelo CRH no ano de 2021 

Resolução Descrição Embasamento técnico 

Resolução CRH nº 05, 

de 09 de dezembro de 

2021. 

Dispõe sobre a explotação 

das águas subterrâneas na 

Bacia Sedimentar do Cedro 

Relatório do “Estudo Hidrogeológico da Bacia 

Sedimentar do Cedro” no qual consta o Mapa 

de Zoneamento Explotável do aquífero Mauriti 

(SDm) sobreposto parcialmente pelo aquitarde 

Brejo Santo (Jb) 

Resolução CRH nº 06, 

de 09 de dezembro de 

2021. 

Dispõe sobre a explotação 

das águas subterrâneas na 

Bacia Sedimentar de 

Mirandiba 

Relatório do “Estudo Hidrogeológico da Bacia 

Sedimentar de Mirandiba” no qual consta o 

Mapa de Zoneamento Explotável dos aquíferos 

Tacaratu (SDt) e Inajá (Di), sobreposto 

parcialmente pelo aquitarde Aliança (Ja) e 

aquífero Marizal (Km), 

Resolução CRH nº 07, 

de 09 de dezembro de 

2021. 

Dispõe sobre a explotação 

das águas subterrâneas na 

Bacia Sedimentar de 

Carnaubeira da Penha 

Relatório do “Estudo Hidrogeológico da Bacia 

Sedimentar de Carnaubeira da Penha” no qual 

consta o Mapa de Zoneamento Explotável do 

aquífero Tacaratu (SDt)  

Resolução CRH nº 08, 

de 09 de dezembro de 

2021. 

Dispõe sobre a explotação 

das águas subterrâneas na 

Bacia Sedimentar de Betânia 

Relatório do “Estudo Hidrogeológico da Bacia 

Sedimentar de Betânia” no qual consta o Mapa 

de Zoneamento Explotável do Aquífero 

Tacaratu (SDt) e o Aquitardo Calumbi 

 

SITUAÇÃO DAS OUTORGAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos, como um dos instrumentos da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos, visa assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos. Diante disso, as outorgas são emitidas pela APAC 

desde 2010, ano de sua criação, e no estado de Pernambuco desde julho de 1998. 

O panorama atual das outorgas de águas subterrâneas no estado de Pernambuco demonstra que 

há uma tendência de aumento de solicitações e, consequentemente, emissões de outorgas de direito 

de uso, uma vez que, com a desburocratização, padronização de procedimentos e maior agilidade 

processual, os usuários de água estão se tornando mais propensos a se regularizar perante a APAC.  

A Figura 6 mostra a evolução das emissões de outorga de águas subterrâneas nos últimos 5 anos. 

 

 

Figura 6 – Outorgas de águas subterrâneas emitidas nos últimos 5 anos 
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 É possível perceber um aumento de mais de 50% das outorgas emitidas nos dois últimos anos 

em relação à média dos três anos anteriores a 2020. Importante destacar que foi justamente nesse 

período que houve uma forte ação no sentido de redução/eliminação do grande passivo de processos 

que existiam antes de 2020 no setor de outorga de águas subterrâneas.  

 Com relação à distribuição das outorgas e vazões outorgadas, uma boa análise contempla as 

finalidades de uso e as localidades em que se concentram. Logo, nas Figuras 7 e 8 é possível verificar 

a razão das outorgas vigentes e das vazões outorgadas por finalidade de uso.   

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 7 – Outorgas emitidas por finalidade de uso.              Figura 8 – Vazões outorgadas por finalidade de uso. 

Verifica-se que 80% das outorgas emitidas para captações de águas subterrâneas correspondem 

a apenas duas finalidades de uso: consumo humano corresponde a 63% e a indústria com corresponde 

a 17%. Essa grande quantidade de poços para consumo humano decorre do grande uso por 

condomínios e estabelecimentos comerciais, uma vez que, de acordo com Montenegro et al. (2009), 

devido ao processo de urbanização da RMR, aumentou-se a demanda por poços como alternativa ao 

abastecimento público. Já em relação à vazão outorgada, há uma inversão de posição entre o uso 

industrial, com 40% dos poços outorgados para o estado de Pernambuco, e o consumo humano, com 

27% desse total. Isso ocorre porque os poços para consumo humano são geralmente para atendimento 

de baixas demandas de água, o que implica em baixas vazões. Outro fato importante de se destacar é 

que, apesar da demanda para fins de irrigação possuir apenas 3% das outorgas vigentes, essa 

finalidade de uso chega a representar 13% da vazão total outorgada para o estado de Pernambuco. 

Isso decorre das altas vazões dos poços destinados a irrigação que demandam em média 416 m³/dia, 

o que corresponde a um valor quase 12 vezes maior em relação a vazão média para cada captação 

com fins de consumo humano.  
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Na Tabela 2 está relacionado os oito municípios do estado de Pernambuco com maiores vazões 

outorgadas, contendo ainda a quantidade de outorgas vigentes e a sua respectiva vazão média 

outorgada por ponto de captação. 

 
Tabela 2 – Municípios com as maiores vazões outorgadas no estado de Pernambuco 

Município 
Outorgas Vigentes Vazão Outorgada (m³/dia) Vazão Média 

(m³/dia) Valor Nominal Valor Relativo Valor Nominal Valor Relativo 

Recife 832 45% 34.498 22% 41,5 

Itapissuma 27 1% 27.420 17% 1.015,6 

Inajá 24 1% 10.547 7% 439,5 

Jaboatão 199 11% 9.630 6% 48,4 

Goiana 34 2% 7.296 5% 214,6 

Ibimirim 12 1% 6.990 4% 582,5 

Demais 740 40% 61.546 39% 83,2 

TOTAL 1.868 100% 157.927 100% 84,5 

 

Em relação à distribuição espacial das outorgas, a Região Metropolitana do Recife (RMR) 

possui 76% de todas as outorgas vigentes emitidas no estado de Pernambuco, sendo que o município 

do Recife concentra sozinho 45% desse total, com um valor de 832 outorgas vigentes. Em relação às 

vazões outorgadas, percebe-se que municípios como Itapissuma, Inajá e Ibimirim possuem vazões 

médias por ponto de captação superiores a 400 m³/dia, em decorrência da presença de poços com 

grande capacidade de produção, para atendimento de indústrias, irrigação e abastecimento público, 

em aquíferos com altas viabilidades de explotação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS 

 

O modelo de gerenciamento de recursos hídricos em vigor atualmente no Brasil tem como 

premissa de que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos como 

unidade de gerenciamento. Diante disso, de forma geral, a gestão das águas subterrâneas não visualiza 

a bacia hidrogeológica como um todo em sua forma de gerenciamento, tendo em vista que cada estado 

brasileiro é responsável pela gestão de suas águas. Nesse sentido, é preciso que o Brasil avance na 

forma de gestão e conservação das águas subterrâneas, tendo em vista que esse é um recurso que 

contribuirá nas soluções da crise hídrica atual. 

O estado de Pernambuco dispõe atualmente de uma vasta lista de normativos legais que regulam 

o uso das águas subterrâneas, trazendo segurança e legitimidade para análise dos pleitos de outorga. 

Por outro lado, esses normativos trazem custos para regularização dos usuários dessas águas, que por 
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vezes não tem condições de arcar com tais despesas e acabam por se manter/tornar irregulares. Sendo 

assim, no ano de 2021, a APAC enviou um Ofício ao CRH solicitando apoio para viabilização de 

uma campanha robusta de conscientização e regularização dos usuários de águas subterrâneas, através 

da criação de mecanismos que proporcionem essa ação de forma rápida e eficiente.  

Desde então, o CRH, através da CTAS, vem alavancando esforços para aprovar uma resolução 

que instituirá a chamada “Outorga Provisória”. A fim de que permita ao usuário a explotação de água 

subterrânea sem que sejam atendidos integralmente os normativos legais instituídos pelo CRH, dando 

um prazo de doze meses para que o usuário atenda todas as exigências. Dessa forma, busca-se 

alcançar o maior número de usuários irregulares para melhoria da gestão das águas subterrâneas. 

Também, nesse sentido, a APAC está concluindo o Sistema de Informações de Recursos 

Hídricos do estado de Pernambuco (SIRH-PE) que trará mais transparência e agilidade aos pedidos 

de outorgas, e facilitará o monitoramento das retiradas dos usuários outorgados através da 

autodeclaração do consumo de água. 
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