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Definição de Poço na Legislação

Lei Estadual n° 13.199/99 
Estabelece a Política 
Estadual de Recursos 

Hídricos

•Art. 18 São sujeitos a 
outorga pelo poder 
público, 
independentemente da 
natureza pública ou 
privada dos usuários, os 
seguintes direitos de uso 
de recursos hídricos:

• II - a extração de água de 
aquífero subterrâneo para 
consumo final ou insumo 
de processo produtivo;

•V - outros usos e ações que 
alterem o regime, a 
quantidade ou a qualidade 
da água existente em um 
corpo de água.

Portaria IGAM n° 26/2010 

Aprova a Nota Técnica 
IGAM DIC/DvRC n° 05/2005

•Cisterna: poço de captação 
de água subterrânea, 
escavados manualmente e 
grande diâmetro (superior 
a 0,5 m – meio metro);

•Poço Manual: aquele 
executado com trado 
manual ou mecânico, de 
diâmetro inferior a 0,5 
(meio) metro e 
profundidade máxima de 
20 (vinte) metros. 

Portaria IGAM n° 50/2010

Aprova a Nota Técnica 
GCFIS nº03/10

•Poço Tubular: poço 
circular, perfurado com 
equipamento 
especializado, com 
diâmetro de 6” a 8” (150 
mm a 200mm), podendo 
chegar a diâmetros 
maiores e atingir aquíferos 
profundos. Ele é revestido 
internamente por tubos 
para evitar o 
desmoronamento das 
camadas (paredes) do 
terreno.



Situação dos Poços em Minas Gerais



Situação dos Poços em Minas Gerais

Poços 
Tubulares

7.415 

Outorgas

2.537

Usos 
Insignificantes

Poços 
Manuais

178

Outorgas

27.997

Usos 
Insignificantes



Estimativa de Ilegais

35.909

Outorgas de 
Direito de 

Uso

112.127

Cadastros de 
Usos 

Insignificantes

148.036

Usos 
Regularizados

Brasil 

80% poços 
ilegais
Fonte: Abas

640.000 

Cadastros 
Ambientais Rurais

Fonte: FAEMG

48.414 
Indústrias

Fonte: RAIS

857 

Municípios

689.267

Possíveis 
Usos



Riscos dos Poços Clandestinos

• Poços perfurados em áreas inadequadas;

• Poços não revestidos/tamponados 
adequadamente.

Contaminação

• Inexistência de controle de vazão e tempo de 
bombeamento;

• Funcionamento incompatível com a recuperação 
do poço;

• Exaustão do sistema aquífero.

Superexplotação

• Desconhecimento de volume real explotado;

• Modelos de gestão fictícios.

Disponibilidade 
Hídrica



Dificuldades da Fiscalização

Meio Urbano

• Dificuldade de 
identificação de usos, 
pontos de captação e 
lançamento;

• Dificuldade legal  para 
adentrar a domicílios.

Meio Rural

• Dificuldade de 
identificação por meio 
de imagem de 
satélite;

• Usos conjugados, 
subterrâneos e 
superficiais.



Infração
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Usos fiscalizados:

488

Infrações:

297

61%
Usos irregulares 

ou em 
desconformidade

R$ 517.321,14

Multas

R$ 1.741,82

Multa média 

Fonte: Subsecretaria de Fiscalização Ambiental – Sufis, anos 2016 e 2017.



Regulação e Controle

• Autorização para Perfuração de Poço tubular

• Outorga de direito de uso de recurso hídrico

• Cadastro de Uso Insignificante

Política Estadual de 
Recursos Hídricos

•Empreendimentos que não fazem uso do
abastecimento via concessionária local,
efetuando alguns destes, o lançamento na rede
de coleta e tratamento de efluentes.

Fluxo de dados e 
informações com 

Concessionárias de 
Saneamento

•Art. 70 As empresas perfuradoras de poços tubulares ficam
obrigadas a comunicar ao comitê de bacia hidrográfica e ao IGAM
os serviços executados, compreendendo os dados estabelecidos nas
fichas de outorga do IGAM.

•Parágrafo único. A comunicação a que se refere o artigo deverá
ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a perfuração do
poço, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Decreto.

Efetivação do art. 70 
do Decreto Estadual 
n° 41.578, de 08 de 

março de 2001.

Fortalecimento 
e difusão

Base de dados 
acessível

Parcerias: 
PRF/PRE, CREA, 

SEF, PM.
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