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Lei 11.445 de 
2007

 Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do 
titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 
edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e 
sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos 
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

 § 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão 
admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de 
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas 
as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos 
hídricos.

 § 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de 
abastecimento de água não poderá ser também alimentada por 
outras fontes.



Lei 6.503 de 
1972

 Art. 18 - É obrigatória a ligação de toda construção 
considerada habitável à rede pública de abastecimento de 
água e aos coletores públicos de esgoto.
§ 1º - Quando não existir rede pública de abastecimento de 
água ou coletores de esgoto, a Secretaria da Saúde indicará 
as medidas adequadas a serem executadas.
§ 2º - É obrigação do proprietário do imóvel a execução de 
adequadas instalações domiciliares de abastecimento de 
água potável e de remoção de objetos, cabendo ao ocupante 
do imóvel a necessária conservação de tais instalações.



Decreto 
24.430 de 1974

 Art. 87 - Somente pela rede pública de abastecimento de água 
potável, quando houver, far-se-á o suprimento da edificação.

 Parágrafo único - Não será permitida, em qualquer circunstância, 
conexão das instalações domiciliares ligadas à rede pública com 
tubulação que contenha água proveniente de outras fontes de 
abastecimento.



Decreto 
24.430 de 1974

Art. 96 - Nas zonas servidas por rede de abastecimento de água 
potável, os poços serão tolerados exclusivamente para suprimento 
com fins industriais ou para uso em floricultura ou agricultura, 
devendo satisfazer seguintes condições:

a) serem convenientemente fechados, com tampa, no mínimo, a 0,40 
m (quarenta centímetros) da superfície do solo;

b) serem dotados de bomba;

Parágrafo único - Os poços não utilizados serão aterrados até o nível do 
terreno.



Decreto 
24.430 de 1974

Art. 97 - Nas zonas não dotadas de rede de abastecimento de água potável será 
permitido o suprimento por fontes e poços, devendo a água ser previamente 
examinada e considerada de boa qualidade para fins potáveis.

§ 2º - Os poços, além da boa qualidade da água para fins potáveis, devem satisfazer às 
seguintes condições:

a) estarem convenientemente distanciados de fossas, sumidouros de águas servidas 
ou de qualquer fonte de contaminação;

b) terem as paredes estanques no trecho em que possa haver infiltrações de águas de 
superfície;

c) terem bordas superiores a, no mínimo, 0,40 m (quarenta centímetros) acima da 
superfície do solo;

d) terem tampa de laje de concreto armado com caimento para as bordas, dotada de 
abertura de visita com proteção contra entrada de águas pluviais;

e) serem dotadas de bomba.

§ 3º - É proibido acumular objetos sobre as tampas de poços, devendo permanecer 
sempre desimpedidas.



Um problema 
a ser resolvido

 CONCESSÃO PÚBLICA

 Estado tem o direito de proibir consumo de água de poço artesiano, julga STJ  10 de março de 2017, 
13h32

 Estados têm o direito de determinar os possíveis usos da água encontrada em poços 
artesianos em locais que têm abastecimento de água potável. Assim entendeu o 
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a lei do Rio Grande do Sul que só permite o uso 
da água de poços para agricultura ou floricultura.

 A 2ª Turma da corte reformou decisão da Justiça gaúcha, em caso envolvendo uma 
entidade beneficente que possui poço artesiano em sua sede. A entidade encaminhou ao 
Departamento de Recursos Hídricos estadual o pedido de outorga para utilização e 
regularização do poço. O pedido foi indeferido. Segundo a decisão administrativa, a 
utilização da água só poderia ser autorizada para fins de irrigação, por aplicação da Lei 
Estadual 6.503/72, que estabelece que “nas zonas servidas por rede de abastecimento de 
água potável, os poços serão tolerados exclusivamente para suprimento com fins 
industriais ou para uso em floricultura ou agricultura”.A entidade ajuizou ação contra o 
indeferimento e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a pretensão, em 
parte, para reconhecer a possibilidade de outorga de exploração de poço artesiano para 
consumo humano. Foi determinado, então, o prosseguimento do processo 
administrativo para verificação dos demais requisitos exigidos na outorga. No STJ, o 
estado do Rio Grande do Sul alegou ser incabível a possibilidade de outorga de poço 
artesiano a particular para consumo humano, uma vez que há fornecimento de água 
pela concessionária de abastecimento público. O relator do recurso, ministro Francisco 
Falcão, afirmou que as edificações permanentes urbanas devem estar conectadas às 
redes públicas de abastecimento de água e que essa instalação hidráulica predial não 
pode ser alimentada por outras fontes, nos termos do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei 
11.445/07. Segundo ele, a restrição ao uso dos poços apenas para fins industriais ou para 
o uso em floricultura ou agricultura foi acertada.

 “Diante da necessidade da preservação do meio ambiente pela utilização racional e 
controlada dos recursos hídricos, ao admitir a exploração de poço artesiano por 
particular, para consumo humano, em local onde há rede pública de abastecimento de 
água, o acórdão recorrido é que afronta injustificadamente a legislação federal que 
estabelece as normas gerais da política nacional de utilização da água no territrio 
nacional”.



SIOUT

 Sistema on line e autodeclaratório

 Agilidade de cadastro e obtenção de documentos

 Customizado por Comitê

 776 autorizações prévias concedidas (até 30/10/2017) sem análise 
humana em até 20 minutos

 1.685 cadastros de água subterrânea, 807 para abastecimento humano 
e comunitário e para consumo humano
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Resoluções 
CRH

 Resolução 209 de 2016 – prazo para regularização de poços no meio 
rural e regularidade mediante simples cadastro no SIOUT

 Resolução 239 de 2017 – prazo para regularização de poços no meio 
urbano e regularidade mediante simples cadastro no SIOUT

 Reunião de 25 de outubro – regulamentação dos poços de pequeno 
diâmetro



Estratégia

 Cadastro no SIOUT

 Conhecimento do problema real

 Ampla divulgação da estratégia de regularização

 Contratação por adesão da análise de regularização com recursos 
do Fundo

 Monitoramento dos aquiferos 

 Fiscalização e procedimentos administrativos

 Revisão e reedição das Resoluções CRH



Grato pelo 
convite

 Fernando Meirelles

 (51) 3288 8141

 fernandomeirelles@gmail.com


