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O que são ? (definição) 

    Águas subterrâneas são aquelas presentes no subsolo do 

planeta Terra, localizando-se, principalmente, em espaços 

vazios entre as rochas. 

Estas águas representam uma importante fatia da água doce 

do planeta e estão presentes, principalmente, nos aquíferos. 

 



Como se formam? 

 Quando a  agua da chuva se infiltra no subsolo até 

encontrar uma camada de rocha impermeável. Esses 

reservatórios naturais de água doce são chamados 

aquíferos. 



 

 

Principais características: 

 

 •  Quase a totalidade das águas subterrâneas é doce e, portanto, 
próprias para o consumo humano.  

• Em muitos locais a extração das águas subterrâneas é complexa, 
em função da profundidade do aquífero ou da presença de rochas 
muito duras.  

•  Em muitos locais podem possuir grandes quantidades de 
minerais. 

 





Importância 

Em função da falta de água doce em muitas regiões, as águas subterrâneas 
tornam-se uma excelente opção para o uso em diversas atividades (residencial, 
industrial, agricultura e etc.). 

São de extrema importância na manutenção da umidade do solo e na 
alimentação de muitos lagos e rios existentes no mundo todo. 

Em muitas regiões afastadas dos grandes centros urbanos, em que não há 
presença de água encanada, são extraídas do subsolo através de poços 
artesianos, tornando-se assim uma boa opção para o consumo. 

 



Poluição das águas subterrâneas 

As águas subterrâneas podem, assim como as superficiais, enfrentar problemas 

relacionados à poluição. Esta deriva, principalmente, da contaminação do solo 

por produtos químicos de origem agrícola (pesticidas), industrial (chumbo e 

outros metais pesados) e residencial (esgoto doméstico). 

Estes poluentes podem penetrar na terra e contaminar as águas subterrâneas, 

deixando-as impróprias para o consumo. Uma vez poluídas, estas águas 

subterrâneas podem conduzir estes poluentes para os rios e lagos com os quais 

possuem contato. 

 





Aquíferos brasileiros 

  As águas subterrâneas estão presentes em grande volume no Brasil. Sendo que a 
maior quantidade deste tipo de água está presente no Aquífero Guarani, localizado no 
subsolo dos estados de SP, MS, GO, PR, SC, RS, noroeste do Uruguai e faixa leste da 
Argentina. Este aquífero possui, aproximadamente, 35 trilhões de metros cúbicos de 
água doce. 

Os mais  importantes aquíferos brasileiros são: Barreiras (costa nordeste e norte do 
Brasil); Solimões e Alter do Chão (Amazônia); Cabeças, Serra Grande e Poti-Piauí 
(estados do Piauí e Maranhão); Açu (no Rio Grande do Norte) e São Sebastião (na 
Bahia). 

 





Curiosidades 

- De acordo com estudos hidrológicos recentes, as águas 

subterrâneas possuem volume cem vezes maior do que as águas 

doces superficiais (presentes nos rios, lagos, córregos e etc.). 

- Em algumas localidades, as águas subterrâneas afloram das rochas 

com temperaturas elevadas. 

 



 REFERÊNCIA 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/aguas_subterraneas.ht

m 


