
Resolução 

CONAMA Nº 

396, de 03 de 

Abril de 2008 
Dispõe sobre a classificação 
e diretrizes ambientais para 
o enquadramento das 

águas subterrâneas. 

 



Resolução CONAMA 396/08 - 

Definições 

Águas subterrâneas: águas que ocorrem 
naturalmente ou artificialmente no subsolo 

Aqüífero: corpo hidrogeológico com 
capacidade de acumular e  transmitir 
água através dos seus poros, fissuras ou 
espaços resultantes da dissolução e 
carreamento de materiais rochosos 
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Definições 

Classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade 
de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais 
e futuros 

Classificação: qualificação das águas subterrâneas em função de 
padrões de qualidade que possibilite o seu enquadramento 

Enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade 
da água (Classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em 
um aqüífero, conjunto de aqüíferos ou porção desses, de acordo com 
os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo 
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Definições 

Valor de Referência de Qualidade - VRQ: 
concentração ou valor de um dado 
parâmetro que define a qualidade natural 
da água subterrânea; e 

Valor Máximo Permitido-VMP: limite 
máximo permitido de um dado parâmetro, 
específico para cada uso da água 
subterrânea. 
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Valores Máximos Permitidos - VMP para o respectivo 
uso das águas subterrâneas deverão ser observados 
quando da sua utilização, com ou sem tratamento, 
independentemente da classe de enquadramento. 

As águas subterrâneas da Classe Especial deverão ter 
suas condições de qualidade naturais mantidas.  
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• Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser 
estabelecidos com base nos Valores de 
Referência de Qualidade-VRQ, determinados 
pelos órgãos competentes, e nos Valores 
Máximos Permitidos para cada uso 
preponderante, observados os Limites de 
Quantificação Praticáveis-LQPs apresentados no 
Anexo I. 

• Os parâmetros que apresentarem VMP para 
apenas um uso serão válidos para todos os outros 
usos, enquanto VMPs específicos não forem 
estabelecidos pelo órgão competente. 
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 Capítulo II - classificação das águas subterrâneas: 

 Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 4, 
Classe 5 

  Capítulo III - condições e padrões de qualidade das 
águas 
 Os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a 

proposta de enquadramento das águas subterrâneas 
em classes deverão ser escolhidos em função dos usos 
preponderantes, das características hidrogeológicas, 
hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros 
critérios técnicos definidos pelo órgão competente. 

 Dentre os parâmetros selecionados, deverão ser 
considerados, no mínimo, Sólidos Totais Dissolvidos, 
nitrato e coliformes termotolerantes. 
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 Além dos parâmetros definidos com base 
no uso  órgão ambiental deverá 
monitorar , para o acompanhamento das 
condições de qualidade da água 
subterrânea: 

 pH; 

 turbidez; 

 condutividade elétrica; 

 medição de nível de água. 
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 Capítulo IV - diretrizes ambientais para prevenção e 

controle da poluição das águas subterrâneas: 
 Os órgãos ambientais em conjunto com os órgãos 

gestores dos recursos hídricos deverão promover a 
implementação de Áreas de Proteção de Aqüíferos e 
Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento, 
objetivando a proteção da qualidade da água 
subterrânea 

 As restrições e exigências da classe de enquadramento 
das águas subterrâneas, aprovado pelo conselho de 
recursos hídricos competente, deverão ser observadas 
no licenciamento ambiental, no zoneamento 
econômico-ecológico e na implementação dos demais 
instrumentos de gestão ambiental. 
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Capítulo V - diretrizes ambientais para 
o enquadramento das águas 
subterrâneas:  

• o enquadramento das águas subterrâneas nas 
classes será efetuado com base nos usos 
preponderantes mais restritivos atuais ou 
pretendidos, exceto para a Classe 4, para a 
qual deverá prevalecer o uso menos restritivo. 
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Capítulo V - diretrizes ambientais para o enquadramento das 

águas subterrâneas:  

 O enquadramento das águas subterrâneas será realizado por 

aqüífero, conjunto de aqüíferos ou porções desses, na 

profundidade onde estão ocorrendo as captações para os 

usos preponderantes, devendo ser considerados no mínimo: 

 caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica; 

 caracterização da vulnerabilidade e dos riscos de 

poluição; 

 cadastramento de poços existentes e em operação; 

 uso e a ocupação do solo e seu histórico; 

 viabilidade técnica e econômica do enquadramento; 

 localização das fontes potenciais de poluição e 

 qualidade natural e a condição de qualidade das águas 

subterrâneas. 
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 Os estudos para enquadramento das 

águas subterrâneas deverão observar a 

interconexão hidráulica com as águas 

superficiais, visando compatibilizar as 

respectivas propostas de 

enquadramento. 

 

 


