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ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA: UM ESTUDO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE MANAUS-AM 

 
Izaías Nascimento dos Santos1*; Ieda Hortêncio Batista2; Carlossandro Carvalho de Albuquerque3 

 
 

Resumo – A Região Metropolitana de Manaus (RMM) é constituída por 13 municípios. O 

crescimento populacional e o abastecimento público de água constituem graves problemas de 

infraestrutura para as sedes municipais desta região, havendo necessidade de um novo modelo de 

gestão hídrica, com foco na conservação dos reservatórios naturais. O objetivo deste estudo foi 

descrever o sistema de abastecimento público na RMM, analisando as fontes hídricas e contribuindo 

para uma reflexão sobre a gestão sustentável da água no Estado. Foram realizadas reuniões, 

observações in loco e visitas técnicas nos locais das fontes hídricas, no período de dezembro de 2015 

a fevereiro de 2016. Nesta região 96% do abastecimento público provém de reservas subterrâneas 

(aquíferos). Do ponto de vista econômico, o uso dos recursos hídricos subterrâneos é mais viável, 

devido ao fato de apresentarem menor custo na captação e melhor qualidade da água. No entanto, o 

uso de águas subterrâneas pode causar sérios impactos negativos a esses ecossistemas. Recomenda-

se para o melhor funcionamento e operacionalidade do sistema a implementação em caráter de 

urgência de medidas mitigadoras para os problemas detectados.  

 
 

Palavras-Chave –Água Subterrânea, Água Superficial, Poços Tubulares. 

 

 

PUBLIC WATER SUPPLY: A STUDY IN THE METROPOLITAN REGION 

OF MANAUS-AM 

 
Abstract – The Metropolitan Region of Manaus (RMM) is made up of 13 municipalities. Population 

growth and public water supply are serious infrastructure problems for municipalities in this region, 

and a new model of water management is needed, with a focus on the conservation of natural 

reservoirs. The objective of this study was to describe the public water supply system in the RMM, 

analyzing the water sources and contributing to a reflection on the sustainable water management in 

the State. Meetings, on-site observations and technical visits were carried out at water source sites 

from December 2015 to February 2016. In this region, 96% of the public supply comes from 

underground reservoirs (aquifers). From the economic point of view, the use of groundwater 

resources is more feasible, due to the fact that they present lower costs in abstraction and better water 

quality. However, the use of groundwater can cause serious negative impacts to these ecosystems. It 

is recommended for the better functioning and operationality of the system the urgent implementation 

of mitigating measures for the detected problems. 
 

Keywords – Underground Water, Surface Water, Tubular Wells. 
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INTRODUÇÃO 

A Lei Complementar Estadual nº 52, de 30 de maio de 2007, institui a Região Metropolitana 

de Manaus (RMM). Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas 

Brasileiras (2010), a área da RMM é de 101.474 km², sendo constituída por 13 municípios do Estado 

do Amazonas: Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, 

Novo Airão, Careiro da Várzea, Manaquiri, Careiro Castanho, Autazes, Itapiranga e Silves. A 

população da RMM corresponde a mais da metade da população do Amazonas e 14,4% da população 

da região norte do Brasil, que em 30 de agosto de 2016 era de 2.568.817 habitantes (IBGE/2016). 

É importante destacar que a RMM é caracterizada por um quadro hidrogeológico bastante 

favorável, em virtude de presença de uma grande bacia sedimentar (Bacia Amazônica), que compõem 

todo seu território, de depósitos sedimentares de litologia variável, com ocorrência de horizontes de 

elevada permeabilidade e com excelentes condições hídricas subterrâneas. 

O crescimento populacional e o abastecimento público de água (captação, tratamento e 

distribuição), tornaram-se graves problemas de infraestrutura para as sedes municipais da RMM, e 

tem se agravado cada vez mais, devido ao grande número de concentrações desorganizadas (invasões) 

que ocorrem. É notório, que as ações antropogênicas ao meio ambiente na RMM têm como 

justificativa a necessidade do desenvolvimento econômico dessas regiões. No entanto, a ausência de 

políticas governamentais (gestão hídricas) e a falta de recursos financeiros vêm provocando 

transformações irreversíveis aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

As águas subterrâneas podem estar longe do contato humano quando comparamos com as águas 

superficiais, porém estão sujeitas às ações antropogênicas e apresentam grande vulnerabilidade. 

Como exemplo destacam-se os dejetos residenciais que são jogados diretamente no esgoto pluvial e 

as fossas sépticas e negras que são construídas de maneira precária, esgotos a céu aberto e a disposição 

aleatória do lixo. As possíveis respostas para essas problemáticas passam por uma gestão integrada 

entre as águas superficial e subterrânea.  

Neste contexto duas resoluções foram elaboradas pela Agência Nacional de Águas (ANA), com 

o propósito de gerar mecanismos para promover a efetiva articulação entre os processos de gestão 

das águas e de regulação dos seus usos, a serem conduzidos tanto nas esferas nacional quanto na 

estadual para fortalecer o modelo brasileiro de governança das águas, integrado, descentralizado e 

participativo.  

A Resolução nº 317, de 26 de agosto de 2003 da (ANA) instituiu o Cadastro Nacional de 

Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) e a Resolução 379/2013, a aprovação do Regulamento do 

PROGESTÃO (Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela das Águas). Este instrumento legal 

e o pacto permitiram aos Estados compartilhar as suas informações a respeitos dos usuários de 

recursos hídricos em todo território nacional no CNARH. 

É necessário maior conhecimento da operacionalidade e das condições de uso do sistema de 

abastecimento público da RMM, para que os gestores municipais tenham subsídios para melhores 

tomadas de decisão de novo modelo de gestão integral hídrica (águas superficiais/ subterrâneas), 

baseados na conservação e o uso eficiente desses reservatórios naturais na região. 

Assim, com o propósito de preencher a imensa lacuna de ausências de informações sobre as 

fontes hídricas do abastecimento público da RMM, o presente trabalho teve como o objetivo 

descrever o sistema de abastecimento público na Região Metropolitana de Manaus, analisando as 

fontes hídricas e contribuindo para uma reflexão sobre a gestão sustentável da água no Estado.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
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MATERIAL E MÉTODOS. 

Na primeira etapa deste estudo foram realizadas reuniões com os gestores municipais 

responsáveis pelo sistema de abastecimento da RMM, com o objetivo de informar sobre as 

disposições técnicas exigidas pelo Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (gestão 

ambiental e de recursos hídricos). Há que se esclarecer que não foram incluídos os dados das fontes 

hídricas das zonas rurais dos municípios da RMM. 

Na sequência foram realizadas aferições de vazões dos poços. Para medir as vazões foram 

utilizados equipamentos que assegurassem e facilitassem as precisões das medidas de vazões, com 

intuito de não sofrer interferências da própria descarga do lançamento da água extraída durante as 

medições de vazão, principalmente para os aquíferos livre, adotamos a uma distância mínima de 25 

metros do poço.  

Os recipientes utilizados no teste de vazão tiveram diversos tamanhos, para as vazões de acima 

40,0 m3/h, (vertedores), vazões maiores que 4,0 m3/h até 40,0 m3/h, (200 Litros) e vazões até 4,0 

m3/h, (recipiente de 20 Litros). Na sequência os dados obtidos foram catalogados em formulários 

feitos pelo autor, como nome Pessoa Jurídica (é preciso informar o nome do proprietário, a razão 

social e o CNPJ), nome do responsável, número do CPF, endereço completo para correspondência, 

vazão utilizada, local de captação (georreferenciada), atividade, denominação e localização do curso 

d’água. Os resultados foram tabulados e procedeu-se a uma análise comparativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados têm caráter preliminar, dando uma ideia muito discreta sobre as fontes hídricas 

da RMM, permitindo, no entanto, que se chegue a algumas conclusões importantes. 

As fontes hídricas mais utilizadas no abastecimento das sedes municipais da RMM são os 

reservatórios subterrâneos (aquíferos), sendo destinados para as mais diversas atividades humanas. 

Detectou-se que 96% das fontes provêm de reservas subterrâneas e somente 4% é oriundo de reservas 

superficiais (rios). 

É notório que as águas subterrâneas vêm sendo cada vez mais utilizadas na RMM, 

principalmente nos municípios com maior concentração demográfica. Destacam-se os municípios de 

Manaus (106 poços), Manacapuru (32 poços) e Itacoatiara (26 poços), conforme Tabela 1 e Figura 1.  

Cabral et al. (2005) afirmaram que o uso de água subterrânea tem aumentado constantemente 

nas últimas décadas no Brasil, por diversas causas, entre elas, o aumento de demanda de água, o 

comprometimento das águas de superfície, a poluição de diversos mananciais de superfície, o melhor 

conhecimento dos aquíferos e o aprimoramento das empresas de perfuração de poços.  

Essas afirmações estão intrinsicamente interligadas tanto no aspecto técnico, econômico e 

político, quando comparados com a situação da RMM. No ponto de vista econômico, o uso dos 

recursos hídricos subterrâneos na RMM é mais viável, devido ao fato de apresentarem menor custo 

na sua captação e melhor qualidade da água. O custo elevado de captação, tratamento e distribuição 

do sistema de abastecimento, ou seja, deficiente de água potável na RMM levou a população a 

procurar alternativa de abastecimento. Dessa maneira, passou a utilizar-se mais das águas 

subterrâneas, o que evitou os custos de construções de grandes redes de distribuições nas sedes da 

RMM. 

 

 



  

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

Tabela 1- Resumo da Quantidade das Fontes Hídricas da RMM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Companhia de Saneamento do Amazonas (COSAMA), 2Secretarias de Meio ambiente do Município, 3Departamento de Distribuição de Água do 

Careiro, 4Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 5Departamento de Água e Saneamento de Itapiranga, 6Manaus Ambiental S/A e 7Companhia de 
Saneamento de Novo Airão. 

 

 

Figura-1 Quantidade das Fontes Hídricas da RMM. 

 

Contudo, as construções de poços sem os devidos cuidados de construção podem contaminar 

as águas subterrâneas e, por conseguinte, encarecer e até mesmo inviabilizar o seu uso (Figura 2). 

Não há um controle da qualidade construtiva dos poços que são perfurados e das suas 

operacionalidades na RMM. Isto pode ocasionar contaminações de natureza química, disseminação 

de doenças de veiculação hídrica, sobretudo para os poços localizados próximos às fontes de 

contaminação como: lixeiras, cemitérios, postos de gasolinas e outros.  
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Número da Fonte 

Superficial 

Número da Fonte 

Subterrânea 

Autazes 
1 COSAMA  01 - 
2 SEMMA - 05 

Careiro da Várzea 1 COSAMA  01 - 

Careiro Castanho 3 DEDIAC - 15 

Iranduba 4 SAAE  - 22 

Itapiranga 5 DEASI. - 09 

Itacoatiara  4 SAAE  - 26 

Manaus 6 Concessória 03 106 

Manacapuru 4 SAEE  02 32 

Manaquiri 1 COSAMA  - 06 

Novo Airão 7 COSANA  01 11 

P. Figueiredo 4 SAAE 01 03 

Rio Preto da Eva 4 SAAE - 10 

Silves 2 SEMMA - 05 

 09 250 
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Para corroborar com a gravidade dos problemas já expostos, as atividades de perfuração são 

bastante intensas nas sedes da RMM. Estas atividades caracterizam-se, em geral, pela falta de preparo 

técnico dos trabalhadores (sem técnica para atividade de perfuração), a falta de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) nas obras, falta de seriedade na relação entre cliente e empresa e 

ausência do Estado (sem ou pouca fiscalização). Isso tudo, faz com que grande parte da população 

das sedes da RMM, seja abastecida por poços tubulares construídos inadequadamente, sem nenhuma 

qualificação técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Poço tubular (Distrito do Cacau Pereira) na Rua Amazonino Mendes no Bairro do Mutirão, fora do 

ABNT/NBR 13.604/96. 

Fonte: Santos, 2015. 

 

Outro ponto de grande relevância, quanto ao uso das águas subterrâneas na RMM são os 

volumes anuais de explotação dos reservatórios subterrâneos (aquíferos), tendo uma atenção especial, 

principalmente os municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Novo Airão, Iranduba, 

Manacapuru, Autazes e Careiro Castanho, pois seus poços permanecem 24 horas em funcionamento 

(bombeando-continuo), sem nenhum intervalo para recuperação. Só há paralisação quando ocorre 

problema com o equipamento de bombeio (Figura 3 e Tabela 02). 

 

 

Figura 3: Volumes das Fontes Hídricas da RMM. 

 

Segundo Cabral et al. (2005) a explotação da água subterrânea pode ser considerada demasiada 

quando provoca danos ao meio ambiente ou para o próprio recurso, como aumento nos custos de 

bombeamento, escassez de água, indução de água contaminada e problemas geotécnicos de 

subsidência. 
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Tabela 2- Volumes Totais Captados para Abastecimentos Público dos Municípios da RMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro dessa esteira, as vazões explotadas pelas fontes hídricas (poços) que abastecem a RMM, 

três municípios merecem destaque: Manaus, Manacapuru e Itacoatiara, não só pelas quantidades de 

poços já construídos em suas sedes, mas também pelo volume de explotação que os reservatórios 

subterrâneos favorecem anualmente. O bombeamento intenso da água subterrânea destes municípios, 

provavelmente, está alterando o equilíbrio inicial do aquífero (Rebaixamento) e as consequências 

precisam ser mais bem analisadas para garantir um uso sustentável. Caso contrário, teremos cenários 

bastante desfavoráveis com surgimento de problemas ambientais, indisponibilidade de recursos 

hídricos subterrâneos, comprometimento das águas de superfície, riscos geotécnicos (potencial de 

rebaixamento superficial), delimitação da ocupação da área e outros que advogam do superexploração 

(retirada sem controle e danosa de água, que faz com a extração seja superior à recarga em certo 

aquífero).  

A realidade hídrica da RMM é bastante paradoxal, uma vez que, as suas sedes urbanas estão 

localizadas no entorno da maior bacia hídrica do mundo e utilizam as fontes subterrâneas. É 

necessário repensar melhor esse aproveitamento considerando a gestão hídrica sustentável.  

Sob o viés da contaminação das águas subterrâneas na RMM, as condições sanitárias dos poços 

são bastante preocupantes devido à ausência de redes de esgoto e a deposição indiscriminada de lixo, 

que também afetam os aquíferos mais superficiais (lençol freático). Aumentando a gravidade destes 

cenários, alguns desses poços são abandonados, devido à quantidade excessiva de ferro, a falta de 

bomba, problemas técnicos, ausência de proteção sanitária (selo sanitário) e o não conhecimento da 

potabilidade das águas.  

Destacam-se situações como poços desativados sem equipamento de bombeamento, 

necessitando urgentemente ser tamponado poço com tampa e poço abandonado sem equipamento de 

bombeamento e tubulação adutora com dejetos de animais (fezes de bombos) e revestimento 

Municípios Captação Volume (m3/ano) 

Autazes 
Subterrâneo  108.980,93 

Superficial  1.546.560,00 

Careiro da Várzea Superficial  179.000,00 

Careiro Castanho Subterrâneo 2.431.389,94 

Iranduba Subterrâneo 4.317.187,87 

Itapiranga. Subterrâneo 1.584.880,32 

Itacoatiara  Subterrâneo  15.517.152,00 

Manacapuru 
Subterrâneo  27.333.744,00 

Superficial  2.004.800,00 

Manaquiri Subterrâneo 2.356.184,16 

Novo Airão 
Subterrâneo  1.838.688,00 

Superficial  687.360,00 

Presidente 

Figueiredo 

Subterrâneo  472.496,99 

Superficial  687.360,00 

Rio Preto da Eva Subterrâneo 1.735.738,66 

Silves Subterrâneo 530.332,61 

 

Manaus 
Subterrâneo 3.930.000m3/mês 

Superficial 27.690,00 m3/h 
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quebrado propícios à entrada de insetos poço com ''lixeira viciada'' na entrada no local ou fora e dentro 

da área reserva para poço (Figuras 04 A e B, 05A e B, 06A e B, 07A e B, 08A e B e 09A e B).  

Vale ressaltar que os poços que necessitam urgentemente de melhorias em relação às condições 

sanitárias estão nas sedes municipais de Rio Preto da Eva, Silves, Iranduba, Autazes e Manacapuru. 

As adequações vão desde simples ajustes até a decisão definitiva do fechamento dos poços 

(tamponamento). Como simples ajustes cita-se a construção de laje de proteção, dispositivo para 

coleta de amostra da água e elevação da cota da boca do poço e outros, bem como, retirada dos 

resíduos sólidos (“lixeiras viciadas”). Caso medidas como estas não sejam tomadas, as águas 

subterrâneas da RMM correm sérios riscos de serem contaminadas, e uma vez que isso aconteça, os 

trabalhos de recuperação dos aquíferos irá exigir a aplicação de tecnologias avançadas que envolvem 

custos elevados. Em certos casos poderia ocorrer a impraticabilidade técnica para a recuperação dos 

aquíferos e do subsolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04a e 04b-Poço tubular desativados sem equipamento de bombeamento (Ramal São Benedito-Rio Preto 

da Eva); Figura 05a e 05b- Poço com a tampa e tubulação adutora com dejetos de animais (fezes de bombos) e 

Revestimento quebrado propícios à entrada de insetos (Av: Governador Eduardo Braga-Silves); Figura 06a e 06b -Poço 

abandonado. (Rua Coari-bairro alto-Iranduba); Figura 07a e7b-Poço tubular localizado perto de lixeiras (Av: Amazonino 

Mendes/Morada do sol Iranduba); Foto 08a e 08b- Poço tubular com uma ''lixeira viciada'' dentro e fora da área reserva 

para do poço (Av: Gilberto Mestrinho/Morada do sol-Iranduba) e Foto 09a e 09b- Vista parcial do poço tubular lixeiras 

no local (Rua União/Bairro Figueirinha-Manacapuru) 

Fonte: Santos, 2015. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Há necessidade urgente da aplicação da lei do saneamento básico pelas prefeituras da RMM. 

No entanto, até que sua aplicabilidade seja efetivada, medidas mitigadoras devem ser tomadas em 

caráter de urgência como os tamponamentos dos poços que estão abandonados (aberto sem tampas), 

sem nenhuma proteção sanitária e comprometendo seriamente os aquíferos da região, de acordo o 

que prescreve o Decreto Estadual Nº 28.678, de 16/06/09. É necessária ainda a realização do 

Entrada 

Poço Abandonado 
Lixeira 

Viciada'' 

Poço 

4a 4b 5a 5b 

6a 

9b 

7b 6b 

8b 8a 
9a 

7a 
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monitoramento das águas subterrâneas e superficiais de abastecimentos públicos, a fim de conhecer 

a qualidade e as condições de potabilidade da água (laudos físico-químicos, químicas e 

bacteriológicas). 

Recomenda-se para o melhor funcionamento e operacionalidade do sistema a implementação 

em caráter de urgência de medidas mitigadoras para os problemas detectados. Para os novos serviços 

de construção de poços tubulares, os gestores municipais devem exigir das empresas, que sejam 

executados dentro dos elevados padrões técnicos requeridos para realização de trabalhos desta 

natureza, obedecendo as Normas de Construção da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(NBR), 12.212/92, 12.244/92 e 13.604/96. As Recomendações da Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas (ABAS) e Resolução CERH-AM, n° 01, de 19 de julho de 2016. 

As águas superficiais seriam a fonte mais indicado para o abastecimento público da RMM, 

considerando a vasta bacia amazônica, onde as sedes municipais da RMM estão localizadas. As 

comunidades locais devem assumir o papel de guardiões dos recursos hídricos e estabelecer os 

princípios de seu uso racional e equitativo. 
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